Guvernele din întreaga lume evita responsabilitatea pentru refugiați sindicatele spun refugiaților bun venit
Lumea se confruntă cu cea mai gravă criză de refugiați de la al doilea război
mondial incoace, criza care este si cea mai bogata in guverne care si- au uitat
istoria. Mai mult de 60 de milioane de oameni fug de război, teroare sau sărăcie
lucie.
Cu 80 la suta din persoanele strămutate, rămase în țările în curs de dezvoltare,
Europa și alte națiuni G20 se bat pentru a minimiza admisia de refugiați. Cu
excepția Germaniei și Suediei, suntem martorii construirii de ziduri și linii
militare la frontiere pentru a tine departe de refugiu sigur, ființe umane disperate.
In Statele Unite, Canada și Australia, guvernele s-au oferit să ia un număr minim de
refugiați sirieni și există o incapatanare în creștere, a celor care acceptă ca rațional
de a-i trimite înapoi pe toti ceilalți.
Este adevărat că țări precum Grecia, Italia, Iordania, Liban și Turcia au nevoie de
mai multă asistență, iar generozitatea oamenilor, în deschiderea caselor și
comunitățile lor de a primi refugiați, face guvernele de rușine. Dar, să se plătească
Turcia pentru a menține refugiații in afara Europei nu este și nu va fi niciodată
o soluție acceptabilă. Este o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului.
Oamenii nu sunt mărfuri negociabile.
Nu poate exista o integrare fără relocare. Noi îndemnăm guvernele europene să
redeschidă discuțiile privind reinstalarea și integrarea, în loc de a depune toate
eforturile în închiderea ușii. Responsabilitatea pentru refugiații nu poate fi pur și
simplu tranzacționata din afara.
Tranzacția europeană cu Turcia este o încercare ipocrita de a se sustrage de
la obligațiile internaționale. La fel, se neaga istoria ultimului secol, în care
refugiații europeni au fost primiți ca forțe de muncă ale multor națiuni și, cu o
intelegere socială, s-a văzut cresterea locurilor de muncă și economii prospere.
Multe țări, inclusiv în Europa, au nevoie de lucrători de vârsta populațiilor lor.
Abilitățile și veniturile refugiaților pot contribui la națiunile gazdă și să sprijine
investițiile care stimulează creșterea economică și crearea de locuri de muncă
în beneficiul refugiaților și a comunităților-gazdă. Dar este nevoie de investiții.
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Este timpul ca liderii să acorde mai multă atenție starii economiei și a angajatorilor
și sindicatele sunt de acord că migranții și refugiații sunt o parte a soluției.
Dar, în centrul acestei crize sunt oameni. ITUC și CES sunt îngrozite de lipsa de
unitate și a umanității în politicile guvernamentale.
Faptul încurajator este faptul că în aproape toate națiunile compasiunea oamenilor
este deasupra celei a guvernelor lor. 73% dintre oameni participanti la un sondaj al
Tent Fundation, din zece țări, si-au recunoscut disponibilitabilitatea de a accepta
refugiați.
ITUC cere Organizatiei Natiunilor Unite, G7 și G20 să sprijine dreptul la refugiu sigur
și dreptul la muncă pentru toți migranții . Aceasta presupune o strategie globală, de
cooperare pentru reinstalare și fonduri globale vitale pentru protecție socială și
infrastructura, pentru a satisface nevoile refugiaților in țările gazdă .
Disperarea refugiaților este maxima, pentru ca să nu creeze zone care vor
deveni în curând zone fără drepturi.
Eșecul de a demonstra solidaritatea cu valorile vieții umane este in opozitie cu
dureroasa xenofobie în creștere din domeniul politic. Teama ațâțata de noile sosiri
care ameninta cu ocuparea locurilor de muncă , fără măsuri pentru a se asigura un
tratament egal la locul de muncă sau orice plan serios pentru îmbunătățirea
infrastructurii, pentru cresterea de locuri de muncă și pentru a produce o creștere,
pentru a construi un viitor mai bun care să ofere oportunități pentru toți, reprezinta
un punct de vedere ingust . În timp ce guvernele din întreaga lume evita
responsabilitatea pentru refugiați, sindicatele spun refugiaților bun venit .
Fiecare țară democratică poate face mai mult pentru a asigura un refugiu sigur
pentru persoanele cu risc, dar la fel trebuie să acționeze liderii noștri pentru a pune
capăt conflictului și deplasarii .
Asa cum am declarat, refugiații sunt bineveniti dar recunoaștem că cei mai mulți
doresc pacea și securitatea în propriile lor case . Un efort global de urgență,
pentru a opri bombele și să se asigure democrația în Siria și țările vecine, este
așteptat de mult timp .
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