CHAMADA A MOBILIZAÇÃO
PARA UMA CIMEIRA CIDADÃ
SOBRE IMIGRAÇÕES
A França considera o tema das imigrações como uma das prioridades durante a
presidência francesa da União Européia no segundo semestre de 2008;
Nos dias 13 e 14 de outubro, o conselho de ministros da União Européia se reunirá em
Paris para adotar un “pacto europeu sobre imigração e asilo”. Por outro lado, depois de
uma primeira reunião em Rabat (Marrocos) em 2006, a segunda conferência interministerial euro-africana em matéria de imigração e desenvolvimento acontecerá em
Paris nos dias 20 e 21 de outurbo de 2008.
A França pretende propor à seus homólogos europeus a adoção de acordos de « gestão
dos fluxos migratórios e de co-desenvolvimento” como modelos de negociação pelos
quais, por uma parte, faz a promoção de uma imigração elegida, e por otra parte, pede
aos países dos sul de readimitir seus cidadãos e de países terceiros que tenham
transitado por seu território.
Preocupados por seu caráter essencialmente securitário de tratamento dos fluxos
migratórios, causando a morte de milhares de pessoas, e pelas opções econômicas
adotadas que mantêm o continente africano à margem do desenvolvimento, as
organizações signatárias chamam à mobilização para fazer escutar as vozes das
sociedades civís européias e africanas.
Chegou o tempo de se pensar realmente a questão de imigração e de desenvolvimento
em termos de interesses mútuos: dos países de origem, dos países de trânsito, dos
países de acolhimento e, sobretudo, por parte dos imigrantes.
Queremos outra Europa, não queremos uma Europa que se transforme em fortaleza e
que estabeleça por meio de instrumentos excessivos o impedimento do acesso à seu
território e que expulse as pessoas sem documentos. Recusamos a sistematização dos
centros de detenção e do afastamento forçado.
Seguida à primeira conferência não-governamental euro-africana sobre “imigração,
liberdade de circulação e direitos fundamentais”,
Nos dias 17 e 18 de outubro clamamos à uma mobilização de grande
amplitude em Paris, para outra concepção sobre imigração e sobre
outra relação entre a União Européia, a África e o restante do mundo.
Organizamos a segunda conferência não-governamental
euroafricana, uma importante manifestação por outra política européia e
um grande concerto.
Contactes : sommet.citoyen.migrations@gmail.com
Organizações signatárias: ACCUEIL PAYSAN, ACORT (Assemblée Citoyenne des
Originaires de Turquie), ADESCAM Maroc (Association de Sensibilisation et de
développement des Camerounais migrants au Maghreb), AFVMC Cameroun (Aide aux
Familles et Victimes des Migrations Clandestines), AIPDRDA (Association Interafricaine
pour la Promotion et la Défense des Droits des Réfugiés et Demandeurs d'Asile), AMDH
Mauritanie (Association Mauritanienne des Droits de l'Homme), ANAFE (Association
Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Etrangers), ARSF (Association des

Réfugiés Sans Frontières), ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France),
ATTAC France (Association pour la Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux
Citoyennes et citoyens), ATTAC Maroc (Association pour la Taxation des Transactions
financières pour l'Aide aux Citoyennes et citoyens), AUTRE MONDE, CEDETIM, CFDT
(Confédération Française Démocratique du Travail), CIEMI (Centre d'Information et
d'Etudes sur les Migrations), CIMADE, CNCD (Centre National de Coopération et
Développement), Collectif « Immigration Fonction publique" – CGT (Confédération
Générale du Travail), CONFEDERATION PAYSANNE, CRID (Centre de Recherche et
d'Information pour le Développement, DROITS DEVANT !!, EMDH (Enfants du MondeDroits de l'Homme), EMMAUS EUROPE, EMMAUS INTERNATIONAL, FAL (France Amérique
Latine), FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés),
Fluechtlingsrat Hamburg (Conseil de réfugiés Hambourg), FTCR (Fédération des Tunisienne-s pour une Citoyenneté des deux Rives), FEMMES SOLIDAIRES, FSU (Fédération
Syndicale Unitaire), GREF (Groupement des Retraités Educateurs sans frontière), IDD
(Immigration Développement Démocratie), IPAM (Initiatives Pour un Autre Monde), LDH
(Ligue des Droits de l'Homme), MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié
entre les Peuples), OBSERV.I.X (Observatoire de l'Institutionnalisation de la Xénophobie),
PEUPLES SOLIDAIRES, RACORT (Rassemblement des Associations Citoyennes des
Originaires de Turquie), REMDH (Réseau Euro-Méditérranéen pour les Droits de
l'Homme), RESF (Réseau Education Sans Frontières), RSF MAROC (Réfugiés Sans
Frontières), SECOURS CATHOLIQUE, SURVIE, TERRE DES HOMMES France, UCIJ (Uni-e-s
Contre une Immigration Jetable), UNION SYNDICALE SOLIDAIRES

