Associació Maliana dels Expulsats

A.M.E.

Declaració de l’ONG AME
Relativa a la situació de les persones originàries d’Àfrica a Ucraïna en un context de guerra

Molt emocionada pel destí de les víctimes civils de la guerra entre Ucraïna i Rússia, l’ONG AME
ha rebut notícia, amb consternació, del tracte humiliant i degradant reservat als estudiants
estrangers, els treballadors migrants o les persones no beneficiàries del dret d’asil, la qual cosa
es tradueix per la seva exclusió del dret d’admissió obligatòria als països de la UE.
Aquesta exclusió concerneix, entre d’altres, un nombre considerable d’estudiants originaris de
països africans, principalment de Nigèria, d’Algèria, de Ghana, de Guinea, del Camerun, de Costa
d’Ivori o de Mali, que estudiaven medicina i d’altres estudis fins a l’esclat de la guerra a Ucraïna.
Aquesta exclusió ha anat precedida des del principi per un assetjament racista per part de les
forces de seguretat ucraïneses i poloneses, que han impedit especialment que les persones
africanes pugessin als trens amb altres refugiats, o entressin a Polònia. A la ciutat polonesa de
Przemysl, s’han produït atacs violents de patrulles nazis contra refugiats i refugiades de guerra
no blanques. Aquests últims dies, polítics de diferents països de la UE no han parat d’assenyalar
en els seus discursos la diferència entre els refugiats ucraïnesos, que formarien “part de de la
família europea”, i els milers d’altres refugiats que, des de fa anys, han agafat el camí d’Europa
procedents de nombroses regions del món, fugint de la guerra, de les persecucions i de
condicions de vida insuportables.
Davant d’aquesta tràgica situació, l’ONG AME exigeix:

1. A les autoritats ucraïneses
-

El respecte de la dignitat humana, independentment de qualsevol altra consideració
fonamentada en la nacionalitat, l’origen social o el color de la pell.

2. A la Unió europea (UE)
-

L’acollida simple de les persones que fugen de la guerra d’Ucraïna, sense cap
distinció de nacionalitat, d’origen, de títol de residència o de color de pell
L’abandonament immediat de la política europea de tancament de fronteres i
d’externalització de les fronteres europees.

3. A la Unió africana (UA) i als Estats africans
-

La seguretat de les persones originàries d’Àfrica i dels seus béns a Ucraïna a través
de la repatriació ràpida als seus països d’origen.

4. A la Comunitat internacional
-

Els respecte pels diferents instruments jurídics internacionals relatius als drets
humans.
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