
 

 
 

 

EPSU/PSI:s förklaring till ledarna i EU och västra Balkan om flyktingkrisen 
 

Gör Europa till en trygg tillflykt för flyktingar nu! 
 

Bryssel den 11 september 2015 
 

I samband med det extra mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 14 september 
upprepar vi, Europeiska federationen för offentliganställdas förbund, som företräder 
8 miljoner offentliganställda i hela Europa, och vår internationella fackliga 
systerorganisation Public Services International, som företräder 20 miljoner 
offentliganställda över hela världen, vårt krav på europeisk solidaritet, värdighet och 
enhetlighet kring flyktingkrisen. 
 

Det kaotiska och på vissa platser omänskliga svaret på den pågående flyktingkatastrofen 
i hela Europa hotar de gemensamma värderingar som EU bygger på.  
 

År av EU-samordnad åtstramning som har lett till massiva nedskärningar av 
arbetstillfällen inom offentliga tjänster som verkligen behövs, bland annat för att hantera 
asylansökningar, har tydligt förvärrat en dramatisk situation som kunde ha förutsetts. 
Dagens flyktingar kommer från Syrien, huvudsakligen, Afghanistan, Eritrea eller Kosovo 
och situationen i dessa länder är inte ny.  
 

Många av våra medlemsförbund från södra, östra och norra Europa har varnat för bristen 
på administrativ kapacitet för att hantera det ökande antalet asylansökningar och 
kontinuerliga budgetnedskärningar inom hälsovård (fysisk och psykisk) och sociala 
bostäder som hindrar ett anständigt mottagande av flyktingar, för att inte tala om deras 
integration i samhället. 
 

Naturligtvis måste roten till flyktingkrisen angripas, och Europa har sin del av ansvaret 
för den. Men just nu måste en gemensam katastroflösning på en europeisk såväl som 
global fråga tas fram den 14 september. 
 

I april kom fackliga ledare inom offentliga tjänster överens om ett antal krav i en förklaring 
som är lika brådskande och relevant i dag.  
 

I förklaringen förespråkades en rättvis spridning av omflyttningen av flyktingar i hela EU 
med stöd av nödvändiga offentliga tjänster och tillräckligt med personal. Vi var mycket 
besvikna över rådets cyniska beslut att endast ta in cirka 40 000 flyktingar som först kom 
till Grekland och Italien. Över 350 000 har redan kommit till EU sedan början av 2015, 
men vi ska komma ihåg att Turkiet och Libanon har tagit emot miljontals flyktingar.  
 

Vi stöder uppmaningen nyligen från FN:s höga flyktingkommissionär António Gutierres 
om att EU ska genomföra en gemensam strategi, baserad på ansvar, solidaritet och tillit. 
António Gutierres betonade att situationen kräver ”en massiv gemensam ansträngning 
som inte är möjlig med det nuvarande fragmenterade systemet.” Den höga 
kommissionären nämnde ett potentiellt behov av att öka möjligheterna till omflyttning till 
så många som 200 000 platser. Han krävde att EU skulle inrätta en omedelbar och 
lämplig katastrofmottagning, stöd och registreringskapacitet och mobilisera EU:s kontor 
för asyl och civilt skydd och mekanismer för detta, inklusive medlemsstaternas resurser 
och stöd från UNHCR, IOM och civilsamhället.  
 

Vi krävde också att Dublinförordningen omedelbart skulle upphävas. Ett logiskt resultat 
av ett gemensamt system för rättvis fördelning av flyktingar. 
Efter den tyska regeringens riktiga beslut att upphäva Dublinreglerna för syriska 
medborgare anser vi att upphävandet måste gälla alla medborgare, utan någon form av 
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åtskillnad, som potentiellt har rätt till flyktingstatus enligt 1951 års flyktingkonvention och 
dess protokoll från 1967, och enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Ett 
upphävande av Dublinreglerna kommer i stor utsträckning att mildra den nuvarande 
orättvisa och opraktiska situationen i gränsländerna.  
 

Vi måste snarast öka och samla EU:s resurser med stöd av det Maltabaserade 
europeiska kontoret för stöd till asylsökande och med stöd från UNHCR, för att bidra till 
att behandla asylansökningar och ge allt nödvändigt stöd till asylsökande i samarbete 
med civilsamhället i EU:s gränsländer som Grekland, Italien, Malta, Spanien, Ungern 
och Bulgarien. Det är avgörande att lokala och regionala regeringar och kontor som 
befinner sig i frontlinjen tilldelas lämpliga offentliga medel och tillräckligt med välutbildad 
personal som arbetar under anständiga förhållanden. 
 

EU-direktivet från 2001 om tillfälligt skydd när ett stort antal flyktingar kommer måste 
omedelbart tillämpas. I direktivet föreskrivs harmoniserade rättigheter för mottagarna av 
tillfälligt skydd, inbegripet uppehållstillstånd under hela skyddstiden, lämplig information 
om tillfälligt skydd, tillgång till sysselsättning, logi eller boende, social trygghet eller 
utkomstmöjligheter, tillgång till medicinsk behandling, utbildning för minderåriga, 
familjeåterförening och garantier för tillgång till asylförfaranden. Att denna mekanism för 
solidaritet och balans mellan medlemsstaterna ännu inte har inletts är ofattbart. Det är 
hög tid att aktivera den. 
 

Vi upprepar vårt krav på ett gemensamt system av lagliga kanaler för migration och säkra 
passager för asylsökande för att förhindra ytterligare dödsfall och sätta stopp för den 
lukrativa livsfarliga människohandeln. 
 

I dag innehar Europa, världens näst rikaste region, rekordet när det gäller antalet döda 
migranter. Enligt den internationella organisationen för migration har bara i år 2 432 
personer dött när de har försökt att nå Europa.  
 

Vi upprepar vårt motstånd mot att bygga stängsel och murar eller återinföra 
gränskontroller inom Schengenområdet, vilket inte kommer att bidra till att lösa 
situationen. 
 

Det är ineffektivt eftersom det endast dirigerar om människor som flyr från en desperat 
situation till andra farliga vägar. 
 

Det är mycket kostnadskrävande och de offentliga medlen skulle kunna användas på ett 
bättre sätt för att finansiera ett anständigt mottagande av asylsökande. 
 

Det är brottsligt eftersom det är ännu en åtgärd som bidrar till smugglingsindustrin. 
 

Via spontana aktioner eller via fackförbund, samhällsgrupper eller idrottsklubbar visar 
många enskilda personer er den solidariska vägen. 
 

Vi ber er att följa deras exempel och komma överens om en rättvis och skälig fördelning 
av ansvaret baserat på solidaritet och samarbete, med hänsyn till flyktingarnas behov 
och önskemål när det gäller vart de vill resa, beroende på kopplingar till familj, samhälle 
och språk.  
 

På längre sikt och mot bakgrund av ovanstående kräver vi en omfattande översyn av 
EU:s grannskapspolitik, särskilt när det gäller länderna kring Medelhavet och i 
Mellanöstern, men även av de bilaterala ekonomiska överenskommelserna med 
auktoritära regimer. 
 

Avslutningsvis bör vi undvika retoriken med att kalla flyktingar en börda. De är människor 
som flyr från faror och förföljelse. Vi har en humanitär skyldighet och i enlighet med de 
mänskliga rättigheterna måste vi ta emot dem. Gör Europa till en trygg tillflykt för 
flyktingar. Vi kan inte vänta. 


