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EPSU, de koepel van Europese vakbonden in de openbare
diensten, zette op initiatief van de Italiaanse en Spaanse bonden
FP-CGIL en CC.OO-FSC een Europese coördinatie op voor
werkers actief in de opvang van migranten en vluchtelingen. Het
gaat om dokters, verpleegsters, migratieambtenaren,
grenswachters, tolken, sociaal assistenten, opvoeders etc.; in
Italië alleen al zouden ca. 65.000 mensen tewerkgesteld zijn in
deze sector, bij lokale en nationale overheden, ngo’s en steeds
meer ook bij privébedrijven.

EPSU licht het initiatief als volgt toe:

“Terwijl deze werknemers werken in verschillende administratieve en culturele
omgevingen, worden ze alle geconfronteerd met dezelfde problemen, zoals lage lonen,
onderbemanning, onvoldoende of onaangepaste training, niet in het minst wat betreft
internationaal asielrecht, wisselende jobinhoud ten gevolge van de steeds wisselende
migratie- en asielwetgeving, die kan botsen met hun initiële opleiding. Nieuwe wetten die
erop uit zijn migranten en wie hen probeert te helpen te criminaliseren hebben ook een
negatieve impact op de werknemers die belast zijn met de ontvangst, zorg en integratie
van nieuwkomers in Europa.
Het netwerk zal proberen de Europese banden te versterken, werknemers ondersteunen bij
het vervullen van een openbare dienstverlening gericht op gastvrijheid, met respect voor
de waardigheid van migranten in overeenstemming met internationale regels over asiel en
hulp aan personen in nood.
Het netwerk zal ook een platform bieden om te discussiëren over migratiewetgeving op
nationaal en EU niveau, over de rol van EU-agentschappen, Frontex en het European
Asylum Support Oﬃce, dat onlangs veel kritiek kreeg in Griekenland. Het zal EPSUalternatieven voorstellen voor een gemeenschappelijke, gestructureerde op
mensenrechten gebaseerde aanpak van migratie en asiel in de EU, in tegenstelling met
dehumaniserende maatregelen van opsluiting en uitbesteding aan derde landen, het enige
punt waarover consensus bestaat in de EU.”

Een uitgebreidere toelichting vindt men in het EU CARE statement van 6 november 2018, “European
solidarity? A European network of public service workers to welcome migrants” (beschikbaar in
meerdere talen).
Bron: EPSU, ETUC
Hieronder een ﬁlmpje van FP-CGIL, de Italiaanse bond die mee aan de basis ligt van het Europees
coordinatieinitiatief.
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