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situația refugiaților din Moria

Stimate Domnule Ministru Federal de Interne,

luăm la cunoștință cu îngrijorare evenimentele din Moria. Politica UE privind refugiații se face
responsabilă pentru condițiile precare în care locuiesc mii de refugiați, de ani de zile, printre 
care femei și copii, care au fugit de război și violență. Toate apelurile din partea societății 
civile și a politicii pentru a pune capăt acestor condiții nedemne au fost ignorate. Numai în 
Pankow Berlin locuiesc în prezent aproximativ 3.000 de refugiați, de două ori mai mulți 
oameni decât plănuiește Guvernul Federal să accepte în prezent. 

Ne așteptăm ca responsabilii din Uniunea Europeană și Guvernul Federal să asigure în 
sfârșit locuințe decente pentru oamenii refugiați in Moria. Germania poate, trebuie și este 
obligata să ajute; Germania poate, trebuie și este obligata să primească în această situație, 
mii de refugiați. În acest fel, Germania poate oferi un exemplu pentru alte țări și nu mai 
trebuie să ne sfiim cu toții. 174 de orașe și municipalități din Germania sunt dispuse să 
primească refugiați si s-au declarat refugii sigure. Germania vrea să aline suferința 
oamenilor. Avem destul loc.

În primul rând apelăm la Dumneavoastră și la Guvernul Federal să lucreze în cadrul acestei 
funcții importante la următoarele măsuri și să fie inițiați pași concreți. De asemenea, 
încurajăm consiliile locale și de integrare ale orașelor să se alăture apelului nostru.

Cererile noastre:

1.

Pentru a oferi îngrijire pe termen scurt persoanelor care se află in această situație 
(adăposturi, hrană, echipe medicale etc.), cerem activarea mecanismului de protecției civilă 
al Uninunii Europene. În loc de a folosi forțele de poliție pentru a aresta persoane care caută 
protecție în vecinătatea lagerului Moria, trebuiesc salvați și îngrijiți oamenii. Având în vedere 
situația dramatică din Lesbos, Germania și statele europene trebuie să îi accepte pe cei care
caută protecție.

2.

Începerea imediată a evacuării! În Moria și în celelalte tabere grecești, nu funcționează nici 
sistemul de azil, nici accesul la îngrijiri medicale rezonabile, iar condițiile igienice sunt 
catastrofale. Statele federale Berlin și Turingia din Germania au planificat un program de 
admitere a oamenilor care caută refugiu, iar alte sute de municipalități s-au oferit voluntare 
să accepte refugiați. Toate aceste proceduri sunt blocate cu referire la dorința unei „soluții 
paneuropeane”, iar începutul programelor de admitere a persoanelor refugiate în țară este 
chiar interzis.



3.

Schimbarea de paradigmă în politica refugiaților! Un "tot inainte” în politica europeană privind
refugiații nu mai poate fi o opțiune după incendiul de la Moria. Ignoranța situației din Lesbos 
până la următorul dezastru s-a dovedit a fi, așa cum era de așteptat, catastrofală. Strategia 
de a îi reține pe cei care caută protecție la frontierele Europei și de a-i trimite de acolo înapoi 
către state autoritare precum Turcia, chiar dacă acestea nu le oferă o protecție reală, a 
eșuat.

Vă rugăm să folosiți Președinția Consiliului German pentru a iniția schimbarea de paradigmă 
necesară în politica privind refugiații! Noul pact „New Pact on Migration”, ce urmează să fie 
prezentat Comisiei UE pe 23 septembrie, are consecințe imediate pentru refugiații de pe 
insulele grecești. Sub Președinția Consiliului German, Europa are nevoie de o schimbare 
fundamentală de paradigmă către o politică bazată pe drepturile omului.

Cu sinceritate,

Comitetul Consultativ pentru Integrare Pankow Berlin


