
     
   

 

 

 
 
 
 

Gränsen mellan EU och Belarus: ett uppvaknande för human asylpolitik i EU  
 

Brådskande uttalande från EPSU:s styrelse, 24-25 november 2021 

 

EPSU:s styrelse är djupt oroad över det våld som förekommer vid EU:s gräns mellan Polen 
och Belarus. Tusentals människor som flyr undan krig och våld är strandsatta i den bitande 

kylan. Minst 12 människor rapporteras ha dött, däribland ett 1-årigt barn. 

Vi upprepar vårt fördömande av den belarusiska regimeni och står alltjämt solidariskt förenade 
med oberoende fackförbund och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i 
Belarus.  

Att på detta motbjudande sätt utnyttja människor på flykt som spelpjäser i ett geopolitiskt spel 
riskerar att bli ett mönster, vilket vi nyligen sett vid de grekisk-turkiska och marockansk-
spanska gränserna. 

Dessa situationer har endast blivit möjliga eftersom EU är berett att betala vilket pris som helst 
för att hålla asylsökande borta från sitt territorium, och även outsourca sin gränssäkerhet till 
repressiva regimer som Turkiet och Libyen. 

Bristen på en human asylpolitik i EU, grundad på mänskliga rättigheter och solidaritet, kopplat 
till statligt sponsrad brutalitet mot asylsökande har blivit EU:s svagaste punkt - en spricka som 
auktoritära regimer kan utnyttja. 

Oavsett det specifika geopolitiska läget för Belarus och dess allierade måste den omedelbara 
responsen vara humanitär, att göra slut på mänskligt lidande och brott mot mänskliga 
rättigheter, som t.ex att neka någon rätten att söka asyl. 

Vi anmodar den polska regeringen att stoppa det eskalerande våldet mot människor som 
försöker komma in i EU och låta grupper som arbetar för mänskliga rättigheter och journalister 
få tillträde till gränsregionen vilket efterfrågats av Dunja Mijatović, Europarådets kommissionär 
för mänskliga rättigheter, och att inte ta till våld mot flyktingar, vilket också innebär risker för 
gränsvakternas säkerhet. 

Vi uppmanar den polska regeringen att ge nyanlända internationellt skydd medan en säker 
humanitär EU-korridor iordningställs som en brådskande åtgärd. 

Vi hyllar medborgare som erbjuder tak över huvudet och mat till asylsökande. 

Vi påminner våra medlemmar som är involverade i säkerhetsstyrkor om att de, genom EU-lag, 
kan dra in arbetskraft om det finns en överhängande och allvarlig fara för deras liv. Dessa 
styrkor måste stå upp mot våldet mot människor som endast söker ett bättre liv. 
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Uppdämningspolitiken, olagliga tillbakatryckningar och avhumanisering av flyktingar skapar 
främlingsfientlighet, rasism och en falsk känsla av allvar och fara.  

Vi uppmanar kommissionen att i sitt svar, som är planerat att ges den 24 november, betrakta 
gränsen mellan EU och Belarus som en väckarklocka för EU-solidaritet grundad på 
gemensamma, värdiga mottagningsförhållanden och en rättvis fördelning av asylsökande 
mellan EU:s medlemsstater. 

Detta är det enda sättet att få stabilitet och förutsägbarhet och att ge utrymme för mer 
investeringar i offentliga tjänster för undsättning, mottagande och asyl, områden där våra 
medlemmar under lång tid har rapporterat om svåra arbetsförhållanden. 

Situationen i Polen visar att asylhantering inte kan överlämnas till enskilda medlemsstater som 
gränsar mot tredje land. Det här är en europeisk fråga som kräver europeiska lösningar som 
gjorts i nära samarbete med lokala myndigheter, medborgare, migrantstödgrupper och 
fackförbund. 

Vi uppmanar våra medlemsförbund runtom på den europeiska kontinenten att, inom ramen för 
EPSU:s ramverk EUcare-nätverket, trappa upp sitt arbete för human och solidaritetsgrundad 
migration och asyl. 

Mer information om EPSU:s krav på en human asylpolitik hittar du här 

Uttalande från EFS om gränsen mellan EU och Belarus, godkänt av styrkommittén 23/11 2021, 
finns tillgängligt här. 

Tal av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatović, 19/11 2021, efter 
ett 4-dagarsuppdrag i Polen, se här 

 

 
i https://www.epsu.org/article/belarus-rigged-elections-police-violence-and-thousands-detained  

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/UeCare%20Statement%20-%20EN.pdf
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