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A menedékkérők Európa határain kívül tartására vonatkozó tervekkel kapcsolatos EPSU 

figyelmeztetések 

Az Európai Tanács szeptember 4-i ülését megelőzően, legújabb jelentésében itt (angolul) az 
EPSU figyelmeztet a harmadik országokból, leginkább Észak Afrikából, érkező menedékkérők 
kirekesztésével kapcsolatban. 

A Tanács integrációval, migrációval és kiutasítással foglalkozó testülete meghatározza a 
migránsok visszatérítésére vonatkozó intézkedéseket és tárgyal az Európai Határ illetve az 
Európai Partőrség felállításáról is. Továbbá, több mint valószínű, hogy napirendre kerül az 
Európai Bizottság ún. nem hivatalos „ellenőrzési központjai" és „partraszállási intézkedései" is, 
melyek kizárólag a tengerből kimentett migránsokra vonatkoznak. A két nem hivatalos elem 
július 24-én került közlésre, miután Olaszország több napon keresztül megtagadta a kimentett 
migránsok befogadását, ezzel megsértve, többek között, az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének 5. záradékát.  

Az EPSU, a Közszolgálati Szervezetek Európai Szövetségének, szempontjából a bizottság nem 
hivatalos eljárása ellentmond a nemzetközi jogvédelmi kérelemnek az EU-n belül. A migránsok, 
felnőttek és gyermekek életüket kockáztatva igyekeznek eljutni Európában védelem és egy jobb 
élet reményében, azonban az említett testületek embertelen körülmények között visszatartják 
őket és olyan országokba küldik, ahol biztonságuk nem garantált. Ez a megközelítés ellentmond 
az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának, aki együttműködésre és regionális, ill. előrelátható 
megközelítésre szólítja fel a Földközi-tenger mentén elhelyezkedő országokat, szorgalmazván a 
menekültek felkutatását, kimentését és partra szállítását.  

Jan Willem Goudriaan, az EPSU Főtitkára az alábbiakat nyilatkozta: „A Bizottság által nem 
hivatalosan bemutatott ellenőrző központok és partra szállítási intézkedések elfogadhatatlanok 
úgy morális, mint törvényes szempontból is, és ugyanakkor megvalósíthatatlanok. 
Közreműködve azokkal, akik nem menedékkérés céljából érkeznek az EU-ba, a Bizottság egy 
olyan menedéknyújtási stratégián dolgozik, melynek célja az EU felelősségének áthárítása az 
Észak-Afrikai országokra, melyek hatóságai a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa 
véleménye szerint képtelenek a helyzet kezelésére.”  

A Bizottság nem hivatalos eljárása semmilyen státusszal nem rendelkezik, azonban tovább 
táplálja az EU keretén belül a migránsokkal szembeni ellenszenvet.   

Az ellenőrzési központok azokhoz a táborokhoz hasonlíthatók, melyeket az EU Olaszországban 
és Görögországban működtet, és ahol az emberi jogok megszegése rendszeres. A táborok az 
EU és Törökország ill. Líbia között létrejött kiutasítási egyezmények alapján jöttek létre. Hasonló 
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intézkedések meghozatala közvélemény kikérése nélkül, az emberi jogok megszegésének 
folytatását okozhatja. 

Goudriaan folytatta: „Az EU-nak egy olyan migrációs és menedéknyújtási politikára van 
szüksége, mely az európai és nemzetközi törvényekben meghatározott keretek között zajlik. 
Azonban ehhez további beruházások szükségesek a közszolgálatok fejlesztéséhez. 
Megfelelően képzett személyzet segítségével támogatható a bonyolult menedékkérelmek 
elbírálása, a megfelelő körülmények biztosítása érkezéskor (szállás egészségügyi ellátás). 
Mindez kulcsfontosságú a migránsok és menedékkérők hosszútávú integrációjához.”  

Az EPSU felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot a törvénytelen javaslatok megszüntetésére és 
a menedékkérők számára létrehozott szolidaritási csomagok támogatására. Mindez magába 
foglalja a Dublini Rendeletek alkalmazását és a törvényes migráció elsőbbségének elismerését, 
az Európai Parlament támogatásának megfelelően.  

 

Megjegyzés a szerkesztők számára: 

A migráció és menedékkérelem egyre korlátozottabb megközelítése EU szinten egy olya 
öndestruktív politika, mely nem szolgáltat megoldást a globális migrációs jelenség kezelésére.    

Először is, számos áldozathoz vezet. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa nemrég hangsúlyozta itt 
hogy a 2018 első felében csökkent migráció ellenére - 5-ször kevesebb, mint 2016-ban - a 
tengeren egyre több férfi, nő és gyermek vesztette életét. Júniusban 7 személyből 1 a Földközi-
tengeren vesztette életét,. 2017-el ellentétben, amikor is 38 személyből 1 vesztette életét a 
tengeren.  

Másodszor, annak ellenére , hogy az EU vezetői továbbra is küzdenek az „illegális” migráció 
ellen, a törvényes és biztonságos csatornák hiányában a migráció megfelelő dokumentációk 
nélkül történik, minek következtében a menekültek gyakran esnek kegyetlen munkaadók 
áldozatául.  

Harmadszor, az ilyen jellegű megközelítések aggasztó hatást gyakorolnak a Földközi-
tengermentén elhelyezkedő EU-s tagállamokban működő szakszervezetekre, akik 
hangsúlyozzák a migrációval, mentőakciókkal, menedékkérelmek elbírálásával és az ideiglenes 
migrációs központokat foglalkozó személyzet hiányát, többek között a kiskorúakat fogató 
központok, a rendőrség és az egészségügyi szolgáltatások esetében. A problémát az 
adminisztratív együttműködés hiánya is súlyosbítja. 

A problémát nem az Európában érkező személyek magas száma képezi, hanem a migrációval 
és a menedékkérelmekkel foglalkozó tisztviselők alacsony száma. A személyzethiány hamis 
válságérzést kelt és azt a benyomást kelti, hogy az egyetlen megoldás az érkezők számának 
csökkentése. Azonban a megoldás az adminisztratív szolgáltatások hatékonyságának és 
kapacitásának növelésében rejlik, nem pedig a menekültek érkezésének gátlásában. A 
menedékkérők áthelyezése olyan harmadik országokban, melyekben a biztonság nem 
garantált, illetve melyek adminisztratív rendszere az EU-s tagállamokénál is rosszabb, 
elfogadhatatlan. 

Negyedszer, a Bizottság egyszerűsített eljárása, mely alapján a nemzetközi védelemre jogosult 
mentett személyek elkülönítésre kerülnek a befogadásra nem jogosult személyektől, teljesen 
eltér a menedékkérelmek elbírálásnak összetett folyamatától. Elfogadhatatlan, hogy egyes EU 
tagállamokban a menedékkérelmek elbírálása akár két évig is eltart.  Ugyanúgy elfogadhatatlan 
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az a tévhit is, hogy a menedékkérelmek elbírálásához pár hét is elegendő.  Akik ebben a 
munkakörben dolgoznak, tudják, hogy a sebesség nem az egyedüli kritérium. A korrektség, a 
poszttraumás stressz tüneteinek ismerete, a szabályok állandó módosítása és a megfelelő 
felmérések időt igényelnek és fontosak a legszigorúbb előírások betartásához.  

Ötödször, sürgősen szükséges az EU által támogatott táborok, a tisztviselők, a szakszervezeti 
képviselők és a migránsok/menedékkérők kiértékelése, illetve felmérése. Az EPSU 
hangsúlyozza, hogy az EU testületei, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és az 
Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség, melyek részt vesznek a görögországi táborok 
működtetésében, számos kritikával szembesülnek, mert képtelen megfelelni a nemzetközi 
menedékkérelmi szabályoknak. Jelenleg az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal au EU 
ombudsman hatásköre alá tartozik. Az EU testületek szerepének és hatáskörének kiértékelése 
és felmérése szükséges a tevékenységek folytatásához, akár az EU-n belül,  vagy azon kívül. 

Az EPSU jelentései megtalálhatók itt   

 

További információkért kérjük, forduljon Pablo Sanchez-hez psanchez@epsu.org 0032 (0) 474 
62 66 33 
 
 
 
 
 

 
EPSU: European Federation of Public Service Unions.(A Közszolgálati Szakszervezetek Európai 
Szövetsége) Az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) legnagyobb föderációja, több, mint 8 millió taggal 
rendelkezik 260 szakszervezetből. Az EPSU feladata megszervezni az energia, víz és hulladék szektorban, 
illetve az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokban, valamint az önkormányzatokban és a nemzeti 
kormányokban dolgozó munkatársak tevékenységeinek szabályozása. Ez a tevékenység kiterjed az Európai 
Unió keleti szomszédjaira is. Az EPSU a Public Services International (PSI) (Nemzetközi Közszolgálatok) 
elismert regionális szervezete. További információkért lásd: http://www.epsu.org 
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