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26. Resolution om migranter och flyktingar
Framlagd Av: Filca CISL, Fillea CGIL, Feneal-UIL
Under de senaste åren har strömmen av migranter ökat exponentiellt.
Ett växande antal flyktingar och migranter tvingas lämna sina hemländer på grund av krig,
hunger, globala förmögenhetsskillnader, politiska spänningar och klimatförändringar. Under
de senaste fyra åren sökte nästan 200 miljoner människor skydd i olika geografiska områden
samtidigt som de riskerade sina egna och sina familjers liv. I hela världen har 1 av 113 personer
tvingats lämna sitt hem. 2005 flydde 6 personer från sina länder varje minut och 2016 hade
den siffran fyrdubblats till 24 personer per minut. Hälften av dessa är barn.
Alla aktörer i det civila samhället, inklusive fackförbunden, har en skyldighet att välkomna,
skydda och integrera flyktingar och asylsökande samt ekonomiska migranter. Vi måste alla
sträva efter en mer rättvis fördelning av ansvaret för att välkomna och stödja flyktingar runtom
i världen, och vi ska alla sluta att se denna massmigration som ett akut fenomen, eftersom
det faktiskt har blivit en strukturell verklighet i vår tid.
Det är vår uppgift som fackförbundsmedlemmar att hjälpa dessa människor och främja ett
fullständigt skydd för dem och gynna deras integration i samhället och arbetslivet.
Vi behöver utföra denna uppgift för att skydda dem från att bli villebråd på den svarta
arbetsmarknaden, behandlas illa och utsättas för slaveri av skrupellösa arbetsgivare som
ofta drar nytta av kriminella organisationer.
Samtidigt måste vi åta oss att garantera rätten till språk- och yrkesutbildning för vuxna och
rätten till utbildning för yngre. Global Union Federation bör också bekräfta sin aktiva roll i
denna kamp mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans i samhället och på arbetsplatser
genom att främja fullständig integration av migranter i våra fackförbund på alla nivåer.
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I ljuset av de protektionistiska och liberala åtgärder som vissa länder har antagit är det
också grundläggande att vi ingriper starkt för att garantera lika löner och arbetsförhållanden,
anständigt liv och anständigt arbete i en anda av samarbete kring mottagande och skydd
av migranter och flyktingar. Europaparlamentet har i denna fråga nyligen startat en process
för att ändra Dublinförordningen som innehöll skyldigheten att söka asyl i det första landet
man kommer till. Enligt det nya förslaget (som ännu inte har godkänts av rådet) ersätts detta
kriterium av en automatisk, ständig och bindande mekanism för omplacering och fördelning
enligt ett kvotsystem.
BTI:s åtagande gentemot migranter och flyktingar behöver stärkas ytterligare med syftet
att skapa gemensamma svar och strategier, som delas av alla medlemsförbund och i varje
region, i syfte att gå framåt tillsammans i en gemensam aktion och tala med en enda stor röst.
Det delade åtagandet bör starta med samarbete mellan våra europeiska och internationella
federationer eftersom migration är och förblir en prioritet för vår sektor, och något vi måste
arbeta tillsammans med i samarbete med internationella organisationer och sammanslutningar,
myndigheter och frivilligorganisationer.
BTI kommer även att undersöka och bemöta orsakerna till migrant- och flyktingströmmarna
och främja partnerskap och samarbeten med fackföreningar i ursprungsländerna.
För att uppnå det ovanstående kommer BTI att behöva engagera sig inom följande:
1. Ta fram aktioner gentemot internationella institutioner och myndigheter i de rikaste och
mest utvecklade länderna för att fördela resurser och tillgångar i de fattigaste länderna,
där migrationsfenomenet uppstått.
2. Främja fredsprocesser genom konkreta åtgärder i samråd med fackföreningar i de
drabbade länderna där man motsätter sig kapprustningen och stödjer skapandet och
utvecklingen av fria och oberoende fackföreningar.
3. Uppmuntra till materiell och social återuppbyggnad i de länder som för närvarande är
involverade i konflikterna.
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