Riktlinjer för en alternativ migrationspolitik som grundar sig på mänskliga rättigheter och
solidaritet
GUE/NGL-gruppens ledamöter avvisar EU:s repressiva hållning till invandring. Vi anser att
Europa har en historisk skyldighet att utveckla en övergripande och rimlig migrationspolitik
som garanterar mänskliga rättigheter. GUE/NGL-gruppen har länge motsatt sig skapandet av
”fästning Europa” och har gått i spetsen för kampanjen mot fästning Europa för att betona
invandringens positiva aspekter och föreslå strategier som grundar sig på enskilda personers
rätt att röra sig fritt och som främjar mänskliga rättigheter.
Tillsammans med icke-statliga organisationer har GUE/NGL-gruppens ledamöter upprepade
gånger uttryckt sin oro över de stora belopp ur EU:s budget som använts för att stärka EU:s
yttre gränser, oavsett om detta skett genom ökade budgetanslag för gränskontroller ur
fonden för inre säkerhet, gränsövervakningssystem, såsom Eurosur eller smarta gränser,
återvändande eller Frontex. GUE/NGL-gruppens ledamöter förblir fast beslutna att motsätta
sig varje EU-budget som inte respekterar följande riktlinjer:
1. Inrättande av en massiv och kraftfull multinationell räddningsinsats på Medelhavet under
kulmen på det humanitära drama som utspelar sig på Medelhavet, inbegripet stationerande
av båtar på öppet hav.
2. Stoppande av alla militära insatser vars mål är båtar och smugglare.
3. Beviljande av tryggt och legalt tillträde för migranter och asylsökande, vilket även
omfattar användningen av humanitära visum och vidarebosättning för asylsökande.
4. Medlemsstaterna ska underlätta familjåterförening utöver kärnfamiljen, både när det
gäller personer som beviljats internationellt skydd och migranter som befinner sig på en EUmedlemsstats territorium.
5. Ökat samarbete med FN:s aktörer och medlemsstater i full överensstämmelse med
folkrätten, bl.a. när det gäller sök- och räddningsinsatser, principen om ”non-refoulement”,
internationellt skydd, grundläggande rättigheter, barnets rättigheter, rätten till familjeliv
samt avgöranden från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
6. Medlemsstaterna ska utarbeta en integrationspolitik och integrationsåtgärder för
migranter, i synnerhet inom områdena för utbildning, sysselsättning, sjuk- och hälsovård
samt bostäder, genom att utbyta bästa praxis mellan medlemsstaterna och säkra EU-stöd till

de medlemsstater där behovet är störst. Dessa åtgärder ska garantera ett jämlikt
deltagande i samhällslivet.
7. Fördömande av de ökade begränsningar som införts när det gäller den fria rörligheten för
personer, av den ökade gränsbevakningen och av de murar som upprättas vid EU:s gränser
för att hindra migranter och asylsökande att ta sig in.
8. Frångående av utkontrakteringen till tredje länder av EU:s gränsförvaltning, sök- och
räddningsinsatser och asylärenden, inbegripet tillfälligt upphävande av Khartoumprocessen,
översynen av Rabatprocessen och EU:s ekonomiska bilaterala bidrag till regimer som gjort
sig skyldiga till människorättsbrott, såsom Eritrea och Sudan.
9. Utvärdering av avtalen om partnerskap för rörlighet och tillfälligt upphävande av alla
återtagandeavtal.
10. Aktivering av direktivet om tillfälligt skydd (direktiv 2001/55/EG).
11. Avveckling av det nuvarande Dublinsystemet och ökad fördelning mellan
medlemsstaterna av mottagandet av asylsökande och flyktingar, bl.a. genom
omplaceringsprogram som till fullo tar hänsyn till familjerelaterade, språkliga och kulturella
band, tillräcklig finansiering och lämpliga mottagningsvillkor för öppna förläggningar och
stängning av förvarsenheter för flyktingar och asylsökande.
12. Massiv ökning av stödet till sydliga länder som tagit emot ett stort antal flyktingar och
migranter och nära samarbete med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och med ickestatliga organisationer på fältet.
13. Avskaffande av en ekonomi- och handelspolitik som grundar sig på utnyttjandet av
sydliga länder och som tvingar miljontals människor att leva i fattigdom och misär, och
utvecklande av en verklig utvecklingssamarbetspolitik som bygger på solidaritet och
människors behov.
14. Avskaffande av militära konflikter och reformering av EU:s utrikes- och grannskapspolitik
i syfte att bidra till en hållbar politisk och ekonomisk utveckling i ursprungsländerna.
15. Säkrande av transparens, fortlöpande övervakning och utvärdering av alla EU-medel som
hänför sig till migration och asyl, både internt och externt.
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