EU:s svar på flyktingkrisen en stor besvikelse – Public Services International och Europeiska
federationen för offentliganställdas förbund
15 september 2015 – ”Vi uttrycker vår stora besvikelse över att Europeiska unionen misslyckats med
att nå en humanitär och hållbar lösning på flyktingkrisen i Europa.”
Så här kommenterade Public Services International (PSI), en internationell facklig organisation som
företräder 20 miljoner offentliganställda över hela världen, tillsammans med sin systerorganisation,
Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU), som företräder 8 miljoner
offentliganställda i hela Europa, resultatet av det extra mötet i Europeiska rådet (rättsliga och inrikes
frågor) den 14 september i Bryssel.
– Vi är extremt besvikna och oroade över att EU-länderna inte respekterar mänskliga rättigheter och
smiter från sin humanitära skyldighet att erbjuda flyktingarna skydd, säger Rosa Pavanelli,
generalsekreterare för Public Services International. – Sedan flyktingkrisen inleddes har vi krävt att
Dublinreglerna ska upphävas för att medge säker passage för flyktingarna och mildra den aktuella
orättvisa och opraktiska situationen i gränsländerna. Vi krävde en rättvis fördelning av omflyttningen
av flyktingarna bland EU-länderna och tillhandahållande av lämpliga offentliga resurser och
välutbildad personal för att sköta asyl- och flyktingtjänster. I stället ledde katastrofdiskussionerna till
att ”fästning Europa” förstärktes ytterligare, att Europas ansvar förflyttades till tredjeländer och till
att flyktingläger inrättades i Afrika och på andra platser, understryker Pavanelli.
De två senaste dagarna har gränskontroller återinförts i Tyskland, Slovakien, Österrike och Ungern.
Enligt rapporter i medierna har den ungerska polisen arresterat och hållit kvar närmare 10 000
personer som desperat försöker att ta sig in i Ungern från Serbien. Militärstyrkor placeras ut och
gränser förstärks med taggtrådsstängsel för att hindra människor, familjer med barn, att ta sig över.
– Det som den ungerska regeringen gör är brottsligt. Detta är skandalöst och inte acceptabelt för
Europa. Dessa åtgärder hotar EU:s kärnvärden
och förringar våra skyldigheter enligt internationell flyktinglagstiftning, säger Pavanelli.
PSI och EPSU sände ett yttrande till EU:s ledare och västra Balkan och krävde europeisk solidaritet,
värdighet och enhetlighet kring flyktingkrisen (http://www.world-psi.org/en/make-europe-safehaven-refugees-now).
– Offentliganställda står i frontlinjen när det gäller att ta emot asylsökande och flyktingar och ger
dem akutvård, skydd och sociala tjänster, säger Pavanelli. – Tillsammans med lokala myndigheter
och civilsamhället fortsätter vi att visa mänsklighet och solidaritet med våra medmänniskor som flyr
från faror och förföljelser, tillägger hon.
– För varje dag utsätts allt fler människor för fara och skadas. PSI och EPSU förväntar sig tydliga
insatser från ministerrådet vid det kommande mötet den 8-9 oktober, säger Jan Willem Goudriaan,
EPSU:s generalsekreterare. Vi kräver att Europa bli en trygg tillflykt för flyktingar – nu!

