Retningslinjer for en alternativ migrationspolitik baseret på menneskerettigheder og
solidaritet
GUE/NGL’s medlemmer af Europa-Parlamentet afviser EU’s repressive tilgang til
indvandring. Vi mener, at Europa har en historisk pligt til at udvikle en samlet og rimelig
migrationspolitik, der sikrer menneskerettighederne. GUE/NGL har længe været imod
opførelsen af et "Fort Europa" og har arbejdet på forkant med kampagnen "No-Fortress
Europa" for at fremhæve de positive aspekter af indvandring og foreslå politikker, der
bygger på princippet om fri bevægelighed for personer og fremmer
menneskerettighederne.
Sammen med ngo’er har GUE/NGL's medlemmer af Europa-Parlamentet gentagne gange
udtrykt bekymring over, hvor stor en del af EU’s budget der er blevet brugt til at styrke EU’s
ydre grænser, om det er med et øget budget til grænsekontrol i Fonden for Intern
Sikkerhed, grænseovervågningssystemer, som f.eks. Eurosur og intelligente grænser,
tilbagesendelse eller Frontex. GUE/NGL’s medlemmer af Europa-Parlamentet er fortsat fast
besluttet på at modsætte sig ethvert EU-budget, der ikke er i overensstemmelse med
følgende retningslinjer:
1. Oprettelse af en omfattende og solid proaktiv multinational redningsaktion i Middelhavet,
der er på højde med det humanitære drama, der udspiller sig i Middelhavet, herunder med
skibe stationeret på åbent hav.
2. Stop for enhver militær intervention, der målrettet går efter både og smuglere.
3. Åbning af en sikker og lovlig adgang for migranter og asylansøgere, herunder humanitære
visa og genbosættelse af asylansøgere.
4. Medlemsstaterne skal lette familiesammenføring ud over kernefamilien for både
modtagere af international beskyttelse og migranter, der opholder sig i en af EU’s
medlemsstater.
5. Øget samarbejde med FN’s aktører og medlemsstaterne i fuld overensstemmelse med
folkeretten, herunder vedrørende maritim eftersøgning og redning, princippet om nonrefoulement, international beskyttelse, grundlæggende rettigheder, børns rettigheder og
retten til et familieliv samt Menneskerettighedsdomstolens domme.
6. Medlemsstaterne skal udvikle integrationspolitikker og -foranstaltninger for migranter,
navnlig inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhedsydelser og boligforhold, og udveksle

bedste praksis mellem medlemsstaterne og sikre EU-støtte til de mest trængende
medlemsstater. Disse politikker skal sikre lige deltagelse i det sociale liv.
7. Fordømmelse af de tiltagende restriktioner på fri bevægelighed for personer, den øgede
grænseovervågning og de mure, der er ved at blive opført ved EU’s grænser for at holde
migranter og asylansøgere ude.
8. Omvende outsourcingen af EU’s grænsekontrol, eftersøgning og redning og
asylansøgninger til tredjelande, herunder med suspension af Khartoumprocessen, revision
af Rabatprocessen og af EU’s finansielle bilaterale støtte til regimer, der er ansvarlige for
krænkelser af menneskerettighederne, som f.eks. i Eritrea og Sudan.
9. Evaluering af aftaler
tilbagetagelsesaftaler.

om

mobilitetspartnerskaber

og

suspension

af

alle

10. Aktivering af direktivet om midlertidig beskyttelse (direktiv 2001/55/EF).
11. Opgivelse af det nuværende Dublinsystem og stigende fordeling af modtagelsen af
asylansøgere og flygtninge mellem medlemsstaterne, herunder gennem programmer for
genbosættelse, som tager fuldt hensyn til familiemæssige, sproglige og kulturelle bånd,
tilstrækkelig finansiering og modtagelsesforhold for åbne modtagelsescentre og lukning af
tilbageholdelsescentre.
12. Massiv stigning i støtten til de sydlige lande med en stor befolkning af flygtninge og
migranter i tæt samarbejde med UNHCR og ngo’er på stedet.
13. Stop for de økonomiske og handelsmæssige politikker, som er baseret på udnyttelse af
de sydlige lande og som driver millioner af mennesker ud i fattigdom og elendighed, og
udvikling af reelle politikker for udviklingssamarbejde, der er baseret på solidaritet og
menneskenes behov.
14. Stop for militære konflikter og en reform af EU’s udenrigs- og naboskabspolitik for at
bidrage til en bæredygtig politisk og økonomisk udvikling i oprindelseslandene.
15. Sikring af gennemsigtighed, vedvarende overvågning og evaluering af alle EU’s midler
vedrørende migration og asyl, både internt og eksternt.
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