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Il-Prezz Uman tal-Fortizza Ewropa
Abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-migranti u r-rifuġjati fil-fruntieri tal-Ewropa
Amnesty International
Kull sena eluf ta' migranti u rifuġjati jipprovaw jilħqu l-Ewropa. Uħud ikunu xprunati mill-ħtieġa li
jaħarbu minn faqar tal-għaġeb; oħrajn ikunu qed ifittxu rifuġju mill-vjolenza u l-persekuzzjoni. Ilvjaġġ tagħhom mimli perikoli. Hu stmat li, mill-2000 'l hawn, tilfu ħajjithom mill-inqas 23 000 persuna
huma u jipprovaw jaslu l-Ewropa1. Dawk li jirnexxielhom jaslu fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea (UE)
jindunaw li s-sikurezza għadhom ma sabuhiex.
L-UE u l-Istati Membri tagħha bnew fortizza dejjem aktar impenetrabbli biex iżommu lill-migranti
irregolari barra — irrispettivament mill-motivazzjonijiet tagħhom u indipendentement mill-miżuri
iddisprati li ħafna minnhom lesti jieħdu biex jilħqu xtuthom. Sabiex "tiddefendi" l-fruntieri tagħha, lUE ffinanzjat sistemi ta' sorveljanza sofistikati, tat appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri li jinsabu filfruntieri esterni tagħha (eż. il-Bulgarija u l-Greċja) sabiex jiffortifikaw il-fruntieri tagħhom, u ħolqot
aġenzija biex tikkoordina tim Ewropew ta' gwardji tal-fruntieri biex jgħassu l-fruntieri tal-UE.
L-Istati Membri nfushom individwalment qed jieħdu miżuri drastiċi biex iwaqqfu lil min jasal
irregolarment. Il-migranti u r-rifuġjati qed jitkeċċew illegalment mill-Bulgarija, il-Greċja u Spanja,
mingħajr aċċess għal proċeduri ta' asil u ta' spiss b'modi li jqiegħduhom f'riskju gravi. Jiġu trattati
ħażin mill-gwardji tal-fruntieri u l-għassiesa tal-kosta. Barra minn hekk, xi Stati Membri qed jużaw ittheddida ta' detenzjoni twila bħala deterrent għal min ikun qed jaħseb li jiġi l-Ewropa2.
Rifuġjat huwa xi ħadd li jaħrab minn pajjiżu għax ikollu biża' ġġustifikata sew ta' persekuzzjoni u li lgvern tiegħu ma jistax jew ma jridx jipproteġih. Il-proċeduri ta' asil huma mfasslin biex jistabbilixxu
jekk xi ħadd jissodisfax id-definizzjoni legali ta' rifuġjat. Meta pajjiż jirrikonoxxi l-istatus ta' rifuġjat lil
xi ħadd, ikun qed itih protezzjoni internazzjonali li tissostitwixxi l-protezzjoni tal-pajjiż ta' oriġini
tiegħu.
Persuna li tkun qed tfittex asil tkun ħalliet pajjiżha biex tfittex protezzjoni iżda li l-istatus tagħha ta'
rifuġjat ikun għadu ma ġiex rikonoxxut. Waqt li talba għal asil tkun qed tiġi eżaminata, l-applikanti
ma jistgħux jiġu mġiegħla jirritornaw fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

Il-miżuri li tuża l-UE ma jiqfux fil-fruntieri effettivi tagħha iżda jinfirxu estensivament ġol-pajjiżi ġirien.
L-UE u l-Istati Membri tagħha pprovaw joħolqu żona ta' lqugħ billi jidħlu f'arranġamenti ta'
kooperazzjoni mal-pajjiżi ġirien li jgħinuhom jimblokkaw il-migrazzjoni irregolari lejn l-Ewropa.
Iffinanzjaw ċentri ta' akkoljenza u ta' detenzjoni għall-migranti u r-rifuġjati f'pajjiżi fejn hemm tħassib
serju dwar l-aċċess għall-proċeduri ta' asil f'detenzjoni, bħat-Turkija u l-Ukrajna3. Implimentaw
ftehimiet ta' riammissjoni mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu li, permezz tagħom, dawk li
jirnexxielhom jaslu fl-Ewropa jkunu jistgħu jintbagħtu lura b'mod aktar faċli.

Il-ħrejjef
Xi wħud fl-UE u l-midja ppruvaw jiġġustifikaw politiki dejjem aktar ħarxa dwar il-migrazzjoni fuq ilbażi li l-Ewropa qed ikollha tlaħħaq ma' numru ta' rifuġjati u migranti akbar milli hu raġonevoli. Ta'
spiss isir l-argument li l-biċċa l-kbira ta' dawk li jidħlu fl-Ewropa irregolarment huma migranti
ekonomiċi.
Il-fatti
Il-biċċa l-kbira tar-rifuġjati fid-dinja ma jitilqux mir-reġjun ta' oriġini tagħhom . Fi tmiem l-2013, ilpajjiżi li kienu qed jospitaw l-ikbar numru ta' rifuġjati kienu: il-Pakistan, l-Iran, il-Libanu, il-Ġordan, itTurkija, il-Kenja, iċ-Chad, l-Etjopja, iċ-Ċina u l-Istati Uniti4.
Minn mindu bdiet il-kriżi fis-Sirja, aktar minn 2.8 miljun Sirjan ħarbu minn djarhom – aktar minn
nofshom kienu tfal5. Sa tmiem April 2014, kienu biss 96 000 li waslu l-Ewropa biex isibu protezzjoni6.
Fl-2013, 48% ta' kull min daħal irregolarment u 63% ta' dawk li waslu irregolarment bil-baħar kienu
ġejjin mis-Sirja, l-Eritrea, l-Afganistan u s-Somalja, pajjiżi mifnija bil-ġlied u b'abbużi mifruxin taddrittijiet tal-bniedem7. Hu ċar li l-maġġoranza ta' dawk li qed jaħarbu minn dawn il-pajjiżi qed
jaħarbu minn vjolenza jew persekuzzjoni ġeneralizzati, u huma prima facie fil-bżonn ta' protezzjoni
internazzjonali.
Dawn il-miżuri, li l-effikaċja tagħhom biex iwaqqfu l-migrazzjoni irregolari lejn l-Ewropa hi l-aktar laktar diskutibbli, qed jikkawżaw tbatija umana u telf ta' ħajja umana8. Hekk kif ir-rotot l-aktar siguri
fl-UE qed jingħalqu bi ċnut, aktar sorveljanza u l-iskjerament ta' dejjem aktar forzi tas-sigurtà, in-nies
qed jiġu mġiegħla jieħdu rotot dejjem iktar perikolużi, ġieli b'konsegwenzi traġiċi. In-nisa, l-irġiel u ttfal qed jegħrqu fil-baħar jew jifgaw fi trakkijiet. Qed jaffaċċjaw il-vjolenza fil-fruntieri tal-UE u qed
jiġu mċaħħda mid-dritt tagħhom li jfittxu asil. Dawk li qed jipprovaw jidħlu fl-UE jispiċċaw maqbudin
f'pajjiżi bħal-Libja, il-Marokk, l-Ukrajna jew it-Turkija, fejn id-drittijiet tagħhom ikunu fil-periklu.
F'dawn il-pajjiżi jistgħu jbatu l-miżerja, mingħajr aċċess għad-drittijiet soċjali u ekonomiċi, jew
jaffaċċjaw vjolenza u saħansitra tortura9.

Dan ir-rapport jirreferi għal dawn il-politiki u l-prattiki, ġewwa l-fruntieri tal-UE, fihom u barra
minnhom, li huma meqjusa kollha f'daqqa, bħala l-"Fortizza Ewropa".
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