
 

 

 

Uttalande av EPSU:s styrelse den 29 april 2015 

EU måste ta sitt ansvar för migrations- och asylkrisen i Medelhavet och i 

Egeiska havet  

 

Ledarna för offentliganställdas fackförbund i Europa observerade på ett möte i Bryssel en 

tyst stund för de 800 människor, som omkom i Medelhavet den 19 april, i hopp om att finna 

en fristad eller ett bättre liv i Europa. 

Detta inträffade samtidigt som en annan båt kapsejsade i Egeiska havet och dödade 3 

personer, bara några dagar efter 400 andra drunknat i en liknande olycka i Medelhavet.  

Sedan årets början har minst 1 500 personer omkommit på väg till Europa – 30 gånger fler 

än motsvarande siffra förra året, som i sig var ett rekord. 

De flesta som drunknade, inklusive barn, var från Syrien, Eritrea och Somalia, och skulle 

troligtvis ha kvalificerats som flyktingar under FN:s Genèvekonvention.  

Styrelsen uttryckte sin djupa sorg över ytterligare en tragedi, som kunde ha undvikits. Förra 

året uppmanade EFS EU att finansiera Italiens Mare Nostrum efterforsknings- och 

räddningstjänst i Medelhavet, som räddade hundratusentals liv. Av cyniska skäl godkändes 

det inte. 

Det är fruktansvärt att EU:s toppmöte om den humanitära krisen, som ägde rum den 23 april, 

återigen inte lyckades komma överens om den mest väsentliga, omedelbara åtgärden, att 

göra eftersöknings- och räddningsinsatser i internationella farvatten. 

EU ökade i stället Frontex’ budget utan att ändra dess gränsbevakningsuppgifter, och behöll 

Triton och Poseidon-insatsernas begränsade uppdrag, vilket innebär att EU som helhet 

fortsätter prioritera gränsskydd, och inte att skydda människor. 

Samtidigt som EU-toppmötet i princip beslutade att dela på omlokalisering av asylsökande, 

vilket är ett steg i rätt riktning, under förutsättning att berörda asylsökanden går med på det, 

är siffrorna som meddelades av olika regeringar upprörande låga jämfört med de miljontals 

flyktingar som finns i Afrika och Mellanöstern. I förbindelse med nedskärningar och 

arbetslöshet i södra Europa på grund av åtstramningar är EU:s laissez-faire brottsligt.  

Människors säkerhet måste komma i första hand före ekonomiska hänsyn. EPSU och dess 

internationella federation PSI kräver att: 

1. Den av EU-medel bekostade eftersöknings- och räddningsinsatsen, som liknar Mare 

Nostrum programmet, omedelbart återupptas 

2. Tillräckligt många, välutbildade offentliganställda placeras på centraler som tar emot och 

behandlar asylansökningar 

3. Insatser ökas för att säkra lämpliga levnadsvillkor för asylsökanden och flyktingar 
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4. FN:s Genèvekonvention efterlevs och att säkra, lagliga vägar inrättas för personer som 

flyr krig och förföljelser, och att antalet erkännanden av flyktingar ökas 

5. Omedelbart upphäva Dublinkonventionen, enligt vilken ankomstlandet i EU har ansvar för 

att behandla asylansökningar, vilket lägger en orättvis börda på länder som deltar i 

räddningsinsatser, i detta fall Italien, Grekland, Malta, Spanien och Cypern  

6. Inrätta lagliga migrationsvägar och hjälpa migranter utan papper att beviljas legalisering 

7. Stödja den offentliga sektorn att etiskt rekrytera och hålla invandrare  

8. Sätta stopp för bilaterala förhandlingar om att lägga ut på anbud behandling av 

asylansökningar med tredje länder som inte respekterar mänskliga rättigheter, som t.ex. 

Eritrea 

9. I förväg genomföra sociala, ekonomiska och humanitära konsekvensbedömningar av 

EU:s externa ingripanden.  

 


