
 

Liban: sunt necesare instrumente mai bune pentru
abordarea crizei refugiaților
 
Refugiați în proces de relocare în Europa, refugiați palestinieni ce trăiesc de ani de zile în
tabere, organizații internaționale și ONG-uri locale  - aceștia au fost interlocutorii
deputaților de la comisia pentru libertăți civile ce au vizitat Libanul în perioada 19-22
septembrie. Misiunea acestora a fost de a evalua situația din Liban în calitate de
legislatori pentru viitoarele reguli privind relocarea refugiaților.
 
Deputații europeni lucrează în momentul de față la reformarea legislativă a sistemului de azil
UE. Au început discuțiile referitoare la cadrul european comun de relocare propus de Comisie în
iulie. Delegația comisiei pentru libertăți civile, condusă de Claude Moraes (Regatul Unit, S&D), a
mers în Liban pentru a înțelege cum reacționează țara la criza refugiaților. Înainte, aceasta a
făcut vizite la Calais și în Grecia și Turcia.
 
Refugiații și comunitățile ce îi găzduiesc: dificultăți
 
Libanul este țara cu cel mai mare număr de refugiați pe locuitor: peste un milion de sirieni și
sute de mii de palestinieni. Unul din patru locuitori este refugiat. „Libanul a depășit cu mult
eforturile UE în reacția la criză și s-a descurcat foarte bine în condiții foarte dificile”, a spus
domnul Moraes într-o declarație după vizită.
 
Fluxul de refugiați a afectat grav infrastructura vitală a țării, precum educația și sănătatea.
Limitarea dreptului de a munci face ca mulți sirieni să fie exploatați și săraci. „Oamenii trăiesc în
condiții înfiorătoare, în apartamente supra-aglomerate împărțite de mai multe familii, în parcări
subterane, fără apă, toalete sau electricitate”, a spus domnul Claude Moraes.
 
Și cei 280.000 de refugiați palestinieni trăiesc în condiții dificile, majoritatea acestora locuind în
12 tabere precum cea din Shatila, și depind de UNRWA pentru servicii de bază precum
educația și sănătatea.
 
Cum poate ajuta UE
 
UE a alocat un ajutor de peste 776 de milioane de euro pentru comunitățile vulnerabile din
Liban de la începutul crizei, dar pentru Claude Moraes, „este urgent ca UE să adopte
instrumente legislative care să funcționeze și să contribuie la reducerea presiunii demografice în
țări precum Libanul și care să prevină destabilizarea în regiune”.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160916STO43169/live-meps-visit-lebanon-to-assess-the-country's-response-to-the-refugee-crisis
https://storify.com/europarl_en/meps-visit-greece
https://storify.com/europarl_en/libe-budg-delegations-to-turkey
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160922IPR43718/libe-meps-in-lebanon-funding-alone-not-enough-better-resettlement-tools-needed
http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon/shatila-camp


În cifre
• În iunie 2016, Libanul găzduia 1.033.513 refugiați înregistrați, echivalentul numărului de
solicitări de azil făcute de sirieni în 37 de state europene între aprilie 2011 și iulie 2016
(UNHCR).

Mai multe informaţii
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comunicat de presă (în engleză)
Vizita în direct pe Storify (în engleză)
Album foto
Materiale audiovizuale
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http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20160922IPR43718/libe-meps-in-lebanon-funding-alone-not-enough-better-resettlement-tools-needed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160916STO43169/live-meps-visit-lebanon-to-assess-the-country's-response-to-the-refugee-crisis
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3042


O delegație parlamentară a fost în Liban
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Libanul este țara cu cel mai mare număr de refugiați pe locuitor: unul din patru locuitori este refugiat.

Refugiați: cum poate fi ușurată sarcina Libanului
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=15db7c4f-ba46-496e-ae55-a68901032d67
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