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Migration
Syfte med briefen:
 Ge EB-148 en översikt över den rådande globala humanitära krisen.
Avser:
 PSI:s pågående arbete med migrationsfrågor.
Bakgrund:
Situationen för migranter och flyktingar i kris är ingen ny fråga för PSI. Sedan 2010 har PSI och
Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) arbetat kring ett projekt tillsammans
med medlemsförbunden i Medelhavsländerna för att hantera den desperata situationen för migranter
som korsar Medelhavet. Redan i april 2015 varnade PSI och EPSU de europeiska regeringarna för en
eskalering av den humanitära krisen, eftersom hundratals migranter, varav många barn, drunknade i
Medelhavet när de försökte nå Europa. Idag står vi inför en humanitär kris av globala proportioner.
FNs flyktingorgan UNHCR uppger att i slutet av 2014 hade närmare 60 miljoner människor tvingats
flytta runt om i världen till följd av förföljelse, konflikter, omfattande våld eller kränkningar av
mänskliga rättigheter. Officiella uppgifter visar att hälften av de 19,5 miljoner flyktingarna 2015 var
barn. Denna siffra väntas öka i takt med att konflikterna och våldet fortsätter i många delar av världen.
Mest akut är situationen i Syrien, där 7,6 miljoner människor idag är på flykt i landet och 4 miljoner
människor har flytt från landet. Därefter följer Afghanistan (2,59 miljoner) och Somalia (1,1 miljoner).
Den fortsatt instabila situationen i Libyen är mycket oroande och kommer att ytterligare förvärra
flyktingströmmarna. Extrem fattigdom, repressiva regimer, klimatkatastrofer och konflikter till följd
av kamp om resurser är allvarliga faktorer som kommer att tvinga ännu fler människor på flykt under
de närmaste åren.
Diskussion:
Samtidigt som PSI fortsätter att genomföra aktiviteter som tar upp migration av arbetskraft inom
offentliga tjänster, har vi inlett projekt som rör den humanitära krisen ur ett perspektiv som belyser
offentliga tjänster och offentliganställda. Den 14–16 mars 2016 höll PSI och EPSU ett seminarium i
Bryssel under namnet ”Public Services Welcoming Migrants” (Offentliga tjänster välkomnar
migranter). I seminariet deltog 50 representanter för medlemsförbunden, experter, internationella
och europeiska organisationer samt civilsamhället från 15 länder i Europa och Afrika. Syftet med
seminariet var att inleda en gemensam diskussion om hur man kan stärka samarbetet och den roll
som offentliganställdas fackföreningar spelar för att hantera migrations- och flyktingströmmar. Under
seminariet frågade vi vad vi kan göra för att välkomna migranter, se till att de får tillgång till offentliga
tjänster och hur vi bättre kan skydda och organisera dem. Andra frågor som vi tog upp var effekten av
de åtstramningar och indragningar inom offentliga tjänster som nu har orsakat kris i flyktingmottandet
i Europa, den alarmerande ökningen av rasism, nationalism och främlingsfientlighet mot migranter
och flyktingar, fortsatt terrorism och våld, underfinansiering av offentliga tjänster, utmaningarna som
offentliganställda står inför när de ska leverera tjänster till migranter och flyktingar samt hanteringen
av migrationens bakomliggande orsaker.
Budgeteffekter: Inom budgeten för 2016.
Nästa steg:
Ett antal åtgärder har föreslagits för att gå vidare inom detta område:
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

Fortsatt arbete med frågan om migrerande arbetstagare och flyktingar inom
fackföreningsrörelsen i samarbete med EFS och globala fackförbund, samarbete med globala
organ såsom ILO, UNHCR och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,
samt stärkande av allianser med civilsamhället.
PSI ska delta i FN:s generalförsamlings toppmöte om stora flykting- och migrantströmmar i
New York den 19 september 2016.
Uppbyggnad av databas genom att uppmuntra fackföreningsledda undersökningar om
flyktingströmmarnas effekter på offentliga tjänster. PSI publicerade nyligen en rapport om
Turkiet (länk nedan). En annan undersökning pågår om Grekland och det finns planer på att
göra detsamma i Jordanien, Libanon och Tunisien.
I slutet av 2016 hålls ett seminarium i MENA-regionen som uppföljning till ”Public Services
Welcoming Migrants”.
PSI:s kampanj mot rasismfortsätter (länk nedan).
Fortsatt deltagande inom ILO om agendan om migration (ILC 2017) och översynen av ILOs
rekommendation #71, Sysselsättning (Övergång från krig till fred) Rekommendation, 1944.
PSI:s kampanj om global rätt till hälso- och sjukvård.
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Relaterade dokument:
 http://www.world-psi.org/en/issue/migration
 http://www.world-psi.org/en/report-syrian-refugee-crisis-and-its-effect-public-services-turkey
 http://www.world-psi.org/en/hope-has-no-borders-public-services-welcome-migrants-andrefugees

