Tlačová správa PRE OKAMŽITÉ UVEREJNENIE
Akademici proti chudobe
Londýn, 17. september 2015: Otvorený list za migráciu
[dostupné v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine]
Sme globálna komunita odborníkov z viacerých krajín a oblastí pôsobenia. Znepokojuje nás utečenecká kríza v
euópskom stredomorí, ktorú sa zatiaľ nedarí adekvátne riešiť.
Čelíme dvom morálnym výzvam: 1. zaistiť bezpečnosť tým,ktorí boli nútene vysťahovaní a 2. adresovať systémové
problémy, ktoré nútia ľudí primárne migrovať, tak aby migrovali len na základe vlastného rozhodnutia a nie preto,
že sú k tomu donútení. Urgentnejšie je to prvé ale dôležitejšie to druhé.
Našim dlhodobým cieľom, by mal byť boj s násilím, chudobou a nerovným rozvojom, ktoré nútia ľudí opúšťať
svoje domovy. Záleží samozrejme od kontextu. Musíme si uvedomiť, že určité črty medzinárodneho systému –
geopolitické manévrovanie, využívanie zdrojov, obchod a financie – sú v prvom trade určované malou skupinou
bohatých krajín, ktoré z toho ťažia obrovské materiálne výhody. Je nevyhnutné chrániť obete tohto systému a
pracovať na jeho reforme. Zahŕňa to snahu o ukončenie vojen o zdroje, zabrániť nelegálnemu odlivu kapitálu z
rovojových krajín, budovať fair-trade obchod, rešpektovať národnú suverenitu a čeliť tiež klimatickým výzvam.
Súčasná kríza ponúka obrovské možnosti ako využiť tragédiu v prospech pozitívnej veci. V chaose masového
premiestňovania ľudi úvodom 20teho storočia vznikla napríklad aj Všoebecná dekláracia ľudskźch práv, Zmluva o
utečencoch so svojím protokolom a množstvo ďalšich štruktúr na udržanie celosvetového mieru, spravodlivosti a
bezpečnosti pre všetkých. Dnes však stále vrchný komisár OSN pre utečencov odhaduje, že počet migrujúcich ľudí
je privysoký, čo je mimoriadnou výzvou pre tieto štruktúry.
Teraz je ten správny čas reformovať globálny boj za mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Ide o spoločné a dlhodobé
úsilie, ktoré siaha za hranice jednotlivých štátov. Musíme spolupracovať ako medzinárodná komunita.
Rovnako musíme zabezpečiť aj riešenia aktuálnych urgentných problémov. Doposiaľ bola odozva civilnej
spoločnosti ďaleko silnejšia ako tá, od vládnych činiteľov a oficiálnych organizácií. Vyzývame všetky vlády,
vrátane Európskych krajín a krajín Golfského zálivu, ale taktiež tých ostatných, aby poskytli útočisko tým, čo to
potrebujú. Zahŕňa to efektívny prísun humanitárnej ochrany (vrátane pomoci utečencom, čo prechádzajú cez
Stredozemné more), pracovné príležitosti a registrácie detí, ktoré sa narodili migrujúcim rodinám. Vyzývame
národné aj medzinárodné orgány aby utečencom finančne pomáhali a aby zabezpečili, že snahy o zamedzenie
prevádzačstva nebudú viesť k potláčaniu migrácie.
Uzatváranie hraníc, aby sa prestali ľudia hýbať, nie je riešením. Výskum jasne dokázal, že blokovanie ľudí počas
ich cesty ich núti vytvárať nové stratégie migrovania, čo iba znepríjemňuje ich aktuálnu situáciu.
Potrebujeme politickú odpoveď od regionálnych a medzinárodných orgánov a ich vzájomnú spoluprácu. Napríklad
vyzývame európske štáty, aby posilnili snahu a spoločnú európsku stratégiu a poskytli europskym inštitúciám
zdroje a mandát na jej koordináciu. Súčastných imigrantov by mali chrániť ale na druhej strane tiež zabezpečiť, že
k podobným imigračným vlnám v budúcnosti nedôjde. Globálna odpoveď na systémové príčiny masovej migrácie
(konflikty, nerovný rozvoj, násilie a diskriminácia menšín) má potenciál na vytvorenie pozitívneho globálneho
trendu v kontexte najväčšej migračnej výzvy 21ého storočia.

Pozývame Vás podpísať sa pod tento list (link), ktorým žiadame o globalnu odpoveď na migračnú krízu, ktorá by
rešpektovala práva migrantov a čelila kľúčovým faktorom tejto krízy ako sú násilie, chudoba, nevrovnosť a
diskriminácia.
Tento list bol podpísaný predstaviteľmi ASAPu (link), hlavami kapitol / asociačných kapitol v Rakúsku, Kanade,
Čile, Nemecku, Grécku, Indii, Írsku, Oceánii, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku, Veľkej Británii a Západnej
Afrike a členmi ASAP Global Colleagues Programme. Zoznam podpísaných a preložených verzií listu bude
prístupný na : http://academicsstand.org/2015/09/asap-writes-open-letter-on-migration/
Kontakt pre médiá: Rachel Payne; +1 413 884 5469; rachel.r.payne (at) gmail.com
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Akademici proti chudobe (ASAP) je medzinárodná organizácia zameraná na pomoc výskumníkom a učiteľom pri
študiu chudoby. Ciele ASAPu sú eliminácia najväčšej chudoby v celosvetovom meradle a nastolenie efektívnych a
presných vedecky podložených noriem pre boj s chodobou. ASAP si uvedomuje, že chudoba je proces, ktorý sa
vyvíja. Snaži sa identifikovať kľúčové globálne aj domáce faktory, ktoré ju spôsobujú v bohatších aj chudobnejšich
krajinách. Naša teória sociálnych zmien sa zameriava tak na inštitúcie, ako aj na normy. Myslíme sa, že sme
schopní nastoliť zásadné zmeny v celosvetovom zmýšľaní o chudobe. Inšpiruje nás úspach mnohých predošlých
kampaní, ktoré to dokázali v tak zásadných otázkach ako rodová nerovnosť, apartheid, či Vietnamská vojna.
Pridaj sa k našej sieti ASAP (link) a sleduj nás na Twitteri (link).

