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Лондон 17ти Септември 2015 Отворено Писмо за Миграција
(достапно на англиски, француски, германски и шпански јазик)
Ние сме глобална заедница на академци кои што доаѓаат од различен образовен и
географски смер, кои се особено загрижени за моменталната криза на имигранмтите
распространети длабоко во Медитеранскиот регион, како и за не-адекватната грижа
превземена до сега.
Досега посочуваме кон две морални цели: (1) да се осигура безбедноста и благосостјбата
на оние кои се приморани да се иселат; (2) да се лоцираат сите систематски проблеми кои
што принудуваат кон мигрирација првично, со тоа што преселбата постанува избор, а не
потреба. Првата цел ни претставува приоритет, но втората цел ни е еднаква од сусштинско
значење.

Долгорочно, глобалната заедница цели кон лоцирање на суштинските проблемите како
насилство, сиромаштија и нерешените проблеми кои се фактори за напуштање на
домовите. Особено, треба да се има в предвид дека овие проблеми се дел од меѓунарониот
систем, како последица од гео-политички мерки, размена на ресурси, пазарот и капиталоткои што само мал број на богати земји имаат бенефит.
Примарна цел е да се заштитат жртвите на системот и да се започне со негови реформи.
Како такви реформи се сметаат: престанокот на војните, намалувањето на нелегалниот
капитал од развиените земји, развојот на еднакви пазарни режими, придржување кон
државната јурисдикција како и зголемувањето на свеста за климатските промени.

Моменталната криза сепак дава можност, трагедијата да се сврти кон позитивна глобална
промена. Минатото посочува на хаосот и масивните преселби во почетокот на 20-тиот век
кои што доведоа до создавање на Универзалната Декларација За Човекови Права, како и
Конвенцијата за Имигранти со својот протокол, како и многу други ралични мерки кои што
обезбедија мир, безбедност и правда за сите. А денес, Високите Комисионери на
Обединетите Нации предвидуваат дека бројот на миграции е највисок до сега според сите
спроведени истражувања.
Сега е време кога треба да се потврдат глобалните мерки за мир, безбедност и правда. Ова
е заедничка борба која продолжува понатаму, посочувајки ни кон територијалните грижи
кои се рефлектираат и фокусираат во граничните контроли. Како меѓународна заедница
мораме да изнајдеме нови начини како да се справиме заедно.
Во меѓувреме мора да ги дефинираме одговорностите. Реакциите и емпатијата на граѓанте
и глобалните заедници за масовните миграции тотално ги надмина реакциите превземени
од повеќето државни власти. Затоа ги повикуваме сите држави, Европски тела и земјите од
Голфот, како и оние подалку, да понудат заштита и помош на оние кои им е потребна во
моментов. Ова се однесува на потребата од хуманитарна заштита (особено на оние кои го
минуваат Медитеранот); зголемување на понудата на трудот; подобрување на соживотот
на седелците и новодојдените; регистрација на новороденчиња; родени за време на
миграцијата на фамилиите. Државните и меѓународните тела треба да одредат буџет
намемент за спонзорирање на мигрантите. (Еднакво се однесува и на буџетот наменет за
средства за справување со климатските промени) како и превземање на мерки кои нема да
ги спречат миграциите.

Затварањето на границите евидентно, не е решение. Истражувањата покажуваат дека
спречувањето на индивидуите да ги пројдат границите, само повеќе придонесува до
влошување и зголемување на ризиците во миграциите.
Потребна е политичка заложба од регионални и меѓународни тела да работат
координирано. На пример, со заложувањето на одредени Европски држави да го зголемат
капацитетот на хуманитарните акции, како и подобрување на капацитетот на работа на
Европските институции може да придонесе до ефективен резултат во справувањето со

состојабата и спречување на слични ситуации во блиска иднина. Само со глобално
превземена акција

и свест има потенцијал да се направи позитивен легитимитет во

справувањето со предизвикот од најголемите миграции на дваесет и првиот век.
Ве покануваме да го потпишете ова писмо овде, вклучувајки се во глобалната акција за
справување со кризата на бегалците преку: почитување на правата на мигрантите,
справување со изворот на миграција, насилството, сиромаштијата, нееднаквоста и
опресијата.

Контакт особа Рејчел Пајне + 1 413 884 5469 rachel.r.payne (at) gmail.com
Ова писмо е потпишано од АСПС Глобален Борд со филијали во Австија, Канада, Чиле,
Германија, Грција, Индија, Ирска, Океанија, Португалија, Романија, Шпанија, Велика
Британија и Западна Африка како и членовите на АСПС Програма. Листата на потписи и
преведени верзии ќе биде достапна на http://academicsstand.org/2015/09/asap-writes-openletter-on-migration/

Академци Стојат Против Сиромаштија АСПС е интернационална асоцијација фокусирана
на истражување и подобрување на условите, настанати како резултат од сиромаштијата.
Главните цели на АСПС се фокусирани кон намалување на сиромаштијата насекаде низ
светот, како и обезбедување мерки за справување, развој на акции поведени од емпирички
и нормативни регулации. АСПС предлага дека сиромаштијата е движечки процес, а не е
статична состојба. Целта е, да се изнајдат причини што предизвикуваат сиромаштија во
рамки на една држава и глобално, како и да се изнајдат мерки и норми од одредени
институтции кои би можеле да се справат со проблемот. Теоријата за социјална промена на
АСПС се фокусира еднакво на институциите како и нормите. Инспирирани од тоа како
академци помогнаа во трансформацијата на погледите на цивилните граѓани, за време на
војната во Виетнам, која создаде полова не-еднаквост и насилство, АСПС се држи до
теоријата дека заедно можеме да ги смениме погледите и ставовите на сиромаштијата
глобално.

Регистрирај се за да се придружиш кон мрежата на АСПС и следи не на Твитер.

