18 Decembrie – Ziua Internationala a Migratiei

În ultimele luni, Uniunea Europeana a fost confruntă cu o crestere considerabilă a imigratiei
provenite din tările terte. Un număr mare de persoane trec frontierele căutand protectia impotriva
războilui si a distrugerilor din propriile lor tări.
Printre acesti solicitanti de azil, sunt multi oameni care îsi riscă viata, viata copiiilor si a
familiilor lor, in speranta de a trăi într-un mediu pasnic si respectuos. Obstacolele care au fost
pregătite la frontiere pana in prezent, cum ar fi ridicarea de bariere, a caror utilizare este
regretabila, s-au dovedit ineficiente si au ca efect doar devierea migrarii de la tară la alta.
Reprimarea solicitantilor de azil la frontierele UE de multe ori duce la accidente dramatice.
Cozile lungi din fata birourilor de asistentă pentru azil, centrele de receptie supraaglomerate si
taberele de migranti improvizate în mai multe regiuni ale Uniunii Europene arată că aceasta este
prost pregătită pentru a face fată acestei crize.
CNSLR -FRATIA condamnă cu fermitate orice actiune care amenintă demnitatea umana sau
integritatea fizica. Organizatia noastra sprijină valorile europene fundamentale ale respectului
pentru viată si demnitatea umană. Actiunile intreprinse trebuie să reflecte aceste valori. Pentru
aceasta, este necesara o cooperare esentială între toate organizatiile sindicale din tarile
Europene. Confedratia Europeana a Sindicatelor – CES- A transmis in acest sens o scrisoare
catre Presedintele Comisiei Europene, Presedintele Consiliului European si catre Prim- ministrul
Luxeburgului(Tara care detine in acest moment presedintia UE) prin care solicita o implicare
responsabila pentru integrarea cat mai urgenta a refugiatilor recent sositi in Europa.
Scurta informare
Ziua Internatională a Migrantilor este aniversată la 18 decembrie de toate statele membre ale
ONU pentru a recunoaste eforturile, contributiile si drepturile migrantilor din întreaga lume.
Ziua Internatională a Migrantilor a fost proclamată de Adunarea Generală a Natiunilor Unite la
4 decembrie 2000 prin Rezolutia 55/93, la recomandarea Consiliului Economic si Social (decizia
2000/288 din 28 iulie 2000).
În această zi, în 1990, prin Rezolutia 45/158, a fost adoptată Conventia internatională pentru
protectia drepturilor tuturor muncitorilor emigranti si a membrilor familiilor acestora. Se
oferă astfel un cadru complet de protectie a drepturilor omului pentru lucrători emigranti.
Adunarea Generală a ONU a făcut apel la respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale
tuturor emigrantilor.
Potrivit Natiunilor Unite, numărul total al migrantilor la nivel international a crescut de la o
estimare de 175 de milioane în anul 2000 — la aproximativ 270 milioane de persoane în prezent.

Aproape o jumătate dintre acesti emigranti internationali sunt femei, care lucrează pentru a-si
ajuta familiile rămase în tara de origine.
În ciuda contributiei pozitive la economia globală si a contributiei considerabile pe care lucrătorii
emigranti o aduc tării gazdă si tării lor de origine, în termeni de servicii, impozite, remitente
pentru familii (în prezent 315 miliarde dolari), multe tări sunt încă departe de a respecta obligatia
lor de a proteja drepturile lucrătorilor emigranti. Nu există practic nicio tară din lume care să nu
angajeze lucrători emigranti pentru a satisface nevoile fortei de muncă. Într-o lume din ce în ce
mai mobilă, comunitatea internatională trebuie să se concentreze pentru a elabora proceduri
eficiente si complexe de gestionare a migratiei pe piata fortei de muncă, pentru ca acest fenomen
să se desfăsoare în beneficiul tuturor părtilor implicate. (Documentare AGERPRES, Daniela
Dumitrescu, editor: Marina Bădulescu)

