Comunicat de presă
Academics Stand Against Poverty
Londra 17 septembrie 2015: Scrisoare deschisă despre fenomenul migraţiei
[disponibilă în limba engleză, franceză, germană, spaniolă, română]
Suntem o comunitate globală de oameni de ştiinţă reprezentând mai multe discipline şi arii
geografice. Suntem preocupaţi de criza refugiaţilor ce se desfăşoară în prezent în regiunea lărgită
a Mării Mediterane şi suntem contrariaţi de cât de inadecvate au fost răspunsurile oficiale până
acum.
Avem de-a face cu două sarcini morale urgente: (1) să asigurăm siguranţa şi bunăstarea celor
forţaţi să se mute; şi (2) să abordăm problemele sistemice care forţează oamenii să migreze în
primul rând, astfel încât migraţia să fie întotdeauna o alegere şi nu o necesitate. Prima este cea
mai urgentă, dar în cele din urmă a doua este cea mai importantă.
Scopul de lungă durată al comunităţii globale ar trebui să fie combaterea structurilor de violenţă,
sărăcie şi dezvoltare inegală care forţează oamenii să îşi părăsească locuinţele. Contextul
contează. Trebuie să recunoaştem că aceste structuri sunt trăsături ale unui sistem internaţional –
manevre geopolitice, exploatarea de resurse, comerţ şi domeniul financiar – construit în mare
parte de un număr mic de ţări bogate care obţin avantaje materiale importante de pe urma lui.
Este crucial să protejăm victimele acestui sistem şi să lucrăm pentru reformarea lui. Acest
demers presupune să lucrăm pentru a stopa războaiele pentru resurse, să oprim scurgerea ilicită
de capital din ţările în curs de dezvoltare, să facem regulile comerţului mai echitabile, să
respectăm suveranitatea naţională şi să răspundem schimbărilor climatice.
Prezenta criză reprezintă o oportunitate monumentală de a transforma tragedia într-o moştenire
globală pozitivă. Din haosul şi migraţia masivă de la începutul secolului XX am creat Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia privind Statutul Refugiaţilor cu Protocolul aferent,
dar şi o varietate de structuri care să asigure pacea, securitatea şi dreptatea tuturor. Şi totuşi
astăzi, în timp ce Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi estimează că numărul persoanelor
strămutate se află la un maxim istoric, aceste structuri sunt puse în faţa unui test dificil.
Acum este momentul să ne reafirmăm angajamentul global pentru pace, securitate şi dreptate.
Acesta este un efort colectiv şi continuu care trece dincolo de preocupările superficiale limitate la
teritoriu şi controlul graniţelor. Ca membri ai comunităţii internaţionale, trebuie să găsim noi
metode de a lucra împreună.
În acelaşi timp, trebuie să ne îndeplinim responsabilităţile mai urgente. Răspunsurile cetăţenilor
şi comunităţilor din toată lumea la problema migraţiei au fost mult mai pline de compasiune

decât răspunsurile majorităţii guvernelor. Cerem tuturor guvernelor, inclusiv celor europene şi
statelor din Golf, dar şi celor mai îndepărtate, să ofere adăpost celor care au nevoie de el. Aceasta
presupune acces imediat la protecţie umanitară (inclusiv sprijin celor care traversează
Mediterana); oportunităţi de muncă şi mijloace de existenţă; şi înregistrarea copiilor născuţi în
familii strămutate. Îndemnăm organismele naţionale şi internaţionale să aloce cu prioritate
fonduri suplimentare refugiaţilor (care să nu diminueze angajamentele curente privind asistenţa
pentru dezvoltare şi schimbările climatice); şi să asigure că eforturile pentru combaterea
traficului uman nu devin o încercare de a preveni migraţia.
Să închizi graniţele pentru a opri oamenii să se mute nu este o soluţie. Cercetările arată clar că
blocarea indivizilor în anumite puncte de-a lungul călătoriei lor îi forţează să găsească noi
strategii de a migra, care le fac situaţia şi mai precară.
Avem nevoie de un angajament politic din partea entităţilor regionale şi internaţionale că vor
lucra împreună. De exemplu, îndemnăm statele europene să intensifice eforturile de a construi un
răspuns umanitar veritabil la scară europeană şi să asigure resursele şi mandatul instituţiilor UE
de a coordona un răspuns cu adevărat eficace prin care să-i protejeze pe cei care migrează astăzi,
dar care să şi reducă şansele repetării unei astfel de situaţii în viitor. Un răspuns global care să
trateze aceste cauze sistemice ale migraţiei în masă (conflicte, dezvoltare inechitabilă, violenţă
generalizată şi persecuţia minorităţilor) are potenţialul de a crea o moştenire globală pozitivă ca
răspuns la cea mai mare migraţie a secolului XXI.
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Academics Stand Against Poverty (ASAP) este o asociaţie internaţională care ajută profesorii şi
cercetătorii să îşi mărească impactul asupra sărăciei. ASAP are ca obiective să contribuie la
eradicarea sărăciei severe şi să se asigure că politicile privind sărăcia şi dezvoltarea sunt ghidate
de cercetări riguroase şi normative. ASAP recunoaşte că sărăcia este un proces, nu un fapt dat.
ASAP urmăreşte să combată principalele cauze ale sărăciei la nivel naţional şi internaţional şi să
demonstreze cum anumiţi factori pot înrăutăţi situaţia săracilor atât în ţări bogate, cât şi în cele
mai puţin dezvoltate. Teoria schimbării sociale promovată de ASAP se axează atât pe instituţii,
cât şi pe norme. Inspiraţi de modul în care reprezentanţi dedicaţi ai mediului academic au
contribuit la schimbarea concepţiei privind drepturile civile, Războiul din Vietnam, apartheid şi
mai târziu inegalitatea de gen şi violenţa, ASAP susţine că putem aduce o contribuţie la
schimbarea perspectivei asupra sărăciei şi oamenilor săraci din toată lumea.
Înregistrează-te şi alătură-te reţelei ASAP şi urmăreşte-ne pe twitter.

