EUROPEJSKA KOMISJA PRZECIWKO RASIZMOWI I NIETOLERANCJI (ECRI)

Ochrona nieregularnych
migrantów przed dyskryminacją
Zalecenie nr 16 dotyczące ogólnej polityki ECRI: Kluczowe tematy
WZBRANE ZALECENIA
Aktualnie setki tysięcy
nieregularnych migrantów w Europie
jest zagrożone ryzykiem zaprzeczenia,
bądź nadużycia ich praw.
Wszystkim osobom, bez względu na
ich status imigracyjny, przysługują
prawa człowieka, które muszą być
zagwarantowane w prawie i praktyce,
bez dyskryminacji. Żadna jednostka
ludzka nie jest ‘nielegalna’.
Wytyczne ECRI w sprawie ochrony
nieregularnych migrantów przed
dyskryminacją mogą pomóc rządom,
społeczeństwu obywatelskiemu
i wszystkim dostawcom usług
socjalnych – publicznym i prywatnym
– uniknięcia dyskryminacji
nieregularnych migrantów.

KLUCZOWY PRZEKAZ
Rządy muszą utrzymywać prawa wszystkich osób znajdujących się na terytorium państwa bez względu na ich status
imigracyjny. Prawa te obejmują dostęp do edukacji, opieki
zdrowotnej, mieszkania i wymiaru sprawiedliwości.
■

Rządy powinny ustanowić zapory zabezpieczające dane
osobowe, które zapobiegałyby wyciekom danych nieregularnych migrantów od dostawców usług socjalnych, publicznych
i prywatnych, dla celów kontroli i egzekucji imigracyjnej. W ten
sposób migranci będą korzystać ze swoich praw bez strachu,
że zostaną zgłoszeni do władz imigracyjnych.
■

►►►

http://www.coe.int/ecri

1. Nie kryminalizować przepisów o pomocy
socjalnej i humanitarnej dla nieregularnych
migrantów.
►► Ma to zastosowanie do wszystkich sfer usług publicznych

i prywatnych, w tym do wynajmowania mieszkań nieregularnym migrantom.

2. Edukować migrantów, dostawców usług i
władze publiczne na temat prawa wszystkich
osób, w tym nieregularnych migrantów, do
dostępu do podstawowych świadczeń.
►► Zapewnić,

na przykład, by migranci, którzy są ofiarami
przestępstw byli świadomi swych praw i czuli, że mogą
starać się o pomoc ze strony policji, bez względu na ich
status imigracyjny.

►► Zapewnić, by pomoc organizacji społeczeństwa obywa-

telskiego była dostępna dla nieiregularnych migrantów,
którzy czują, że stali się ofiarami dyskryminacji.

►► Odnosi

się to w szczególności do podmiotów zajmujących się edukacją, opieką zdrowotną, mieszkalnictwem,
ubezpieczeniem społecznym i pomocą społeczną, ochroną
pracy i wymiarem sprawiedliwości.

►► Nieregularni migranci powinni mieć dostęp do tych świad-

czeń bez wykazywania swojego statusu imigracyjnego.

4. Zwrócić szczególną uwagę na ochronę praw
człowieka nieregularnych migrantów będących
dziećmi, gdyż są one szczególnie narażone na
naruszenie ich praw.
►► Należy zagwarantować im dostęp do przedszkola, szkoły

podstawowej i średniej na tych samych warunkach, co
obywatelom przyjmującego państwa członkowskiego
oraz zapewnić, że władze szkolne nie będą wymagać
poświadczenia statusu imigracyjnego przy zapisie do
szkoły.

►► Należy

zapewnić, by wszystkie dzieci bez względu na
ich status imigracyjny miały pełen dostęp do krajowego
systemu szczepień i opieki pediatrycznej.

►►►

http://www.coe.int/ecri

ECRI – PRZYDATNE LINKI
Zalecenie nr 16 dotyczące ogólnej polityki ECRI w
sprawie ochrony nieregularnych migrantów przed
dyskryminacją
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-16-2016-016-ENG

FAKTY I USTALENIA
“ECRI, w swoich raportach z monitoringu
poszczególnych państw, często
zalecała stworzenie wszechstronnych i
długoterminowych strategii w zakresie
migracji, odnoszących się również do kwestii
nieregularnej migracji, z koniecznymi
zasobami ludzkimi i finansowymi oraz
szkoleniami dla personelu zajmującego się
nieregularnymi migrantami, by zapewnić
pełne poszanowanie międzynarodowych
i europejskich standardów ochrony praw
człowieka….. gdy nieregularni migranci znajdą
się w nędzy, to społeczeństwo kojarzy ich z
rozpadem i zubożeniem pewnych obszarów oraz
przyczynia się do wzrostu rasizmu i nietolerancji”
Memorandum wyjaśniające do Zalecenia
nr 16 dotyczącego ogólnej polityki ECRI.
“Dzieci są szczególnie wrażliwą grupą, która
nie tylko potrzebuje ochrony z powodu
wieku, ale także w niektórych przypadkach, z
powodu ich nieregularnej obecności co czyni
je szczególnie narażonymi na naruszenie ich
praw.” Memorandum wyjaśniające do Zalecenia
nr 16 dotyczącego ogólnej polityki ECRI.
“Dostęp do opieki pediatrycznej i szczepień
jest ważny dla wszystkich dzieci, nie tylko dla
tych, które są stale obecne na danym terenie.
Zdrowie całej społeczności zależy od tego, czy
wszystkie dzieci otrzymują te same świadczenia.
Podobnie, wszystkie kobiety mogą potrzebować
świadczeń medycznych związanych z ciążą
i nie powinno być zróżnicowania na podstawie
statusu imigracyjnego w przypadku kobiet w
potrzebie.” Raport wyjaśniający do Zalecenia
nr 16 dotyczącego ogólnej polityki ECRI.
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3. Zapewnić, by od żadnych podmiotów
publicznych, ani prywatnych,
udzielających świadczeń nie wymagano
zawiadamiania dla celów kontroli i
egzekucji imigracyjnej, że podejrzewają,
iż ludzie są nieregularnymi migrantami.

