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#AED2O15 Tertúlia Europeia
‘Migração: a batalha de quem procura
liberdade’
-

No âmbito do Ano Europeu pan o Desenvolvimento, o
Centro de Informação Europe Direct promoveu a Ter
túlia Europeia ‘Mlgraçdo: a batalha de quem procura
liberdade•~ no dia 24 dc setembro.
A tertúlia foi dinamizada pela voluntária italiana Fede
rica Guida, colocada na AEVA ao abrigo do Serviço
Votuntáno Europeu, que apresentou as principais
questões ligadas a temática da migração.
‘É fundamental distinguir a diferença entre migmnies e
refugiados Um migrante é alguém que escolhe procu

mr melhores condições de vida noutro país, enquanto o
refugiado é alguém que está a fugir de um conflito ar
mado ou dc perseguição e procurou refúgio através de
fronteiras intcrnacionais, dc acordo como direito inter
nacional.
A maior pane daqueles que tentam atualmente passar o
mediterrâneo não são “migrantes”, mas “refugiados”.
Outra questão é aquela ligada ao controverso sistema
da Convenção de Dublin cnticada pelo Alto Comissa
nado das Nações Ursidas para os Refugiados

(ACNUR) porque, de facto, não oferece uma proteção

justa e eficiente aos requerentes de asilo e coloca uma
elevada pressão sobre os Estados-Membros do Sul da
Europa, que silo os países de entrada no continente e
também os mais afetados pela crisó.
Coloca-se assim, o desafio dc uma resposta europeia
solidária urgente para resolver a questão dos refugia
dos.

Comissão Europeia congratula-se com nova Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável no horizonte 2030
A Agenda 2031). um quadro universal para iodou os paises e
cuja finalidade é erradicar a pobreza c conseguir uni clesen
vnlvinienin susieniável no lioruzonie 2011), define uni con

e abrangente. ii Agenda 2030 dcfmnc uni conjunto

anibicioso nienie e ianibéin exienionnenie, apoiando, no quadro das
iii poliiieas externas, os esfnrços de s,umnsss Isalies, lsarncsi

de 17 obpciivos dc deaenvolvinienio austcniávcl com 69
meias, cuja concreii,açàii envolve mitos sss países e sanes
jsuiio arnlsucuoso dc 1 7 objetivos de desenvolvimento insien interessadas e leni repercuss5cs nas politicas nacionais. A
AgencIa 2(130 cssniprecudc igualmente a Agenda dc Ação de
livel
Adis Abeba, udoindn emujullio e que define os v(rios meios
A Agenda 2010 pani o Desenvolvimento Susieniável adota
necessários para a exeesiçilo da Agenda 2030, entre os quais
da nas Naçaes 1 nidas esiabclece uni quadro global cuja
se contam oa recursos nacionais, o Iinanctanicnio privado e
finalidade é erradicar a pobreza e conseguir uni desenvolvi
a a1sida pública ao desenvolvinsento.
nuento ssustcnhivel até 2030. alicerçando-se nos Objeimvoa de
A OE. pariicipaate ativo neste processo desde o início. eia
Desenvolvuniento du Milénio, adotadua cm 2000. Primeiro
acordo global a csialscleccr uni ~srogmina de açao universal pcnliar-sc-á cai levar por diante a Agenda 201(1 niterior
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larmncmite os mais necessitados.
O resuliacls, desic processo é 01” íeiio excecional, unindo is
unindo inteiro em tonto cIo propósito cssinsmin de tomar o
muro moi, su,icniúvel. Esianioa decididos a levar por dian
te a Ageisda 2030. que nioldari as nossas políticas jisierna~ e
extensas, e a ssaegnmar que a 1W desein1scnliará em Isleno o
seu papel
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