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Nos últimos anos, o número de pessoas que embarcam em perigosas viagens por terra e mar em
busca de proteção ou melhores oportunidades de vida além-fronteiras tem crescido
exponencialmente. Estas viagens são perigosas e tornaram-se cada vez mais perigosas devido a
políticas de migração mais restritivas e práticas de controlo de fronteiras que limitam o acesso ao
asilo. Episódios de xenofobia, discriminação e violência contra migrantes também se encontram
em ascensão. Esses factores contribuem para aumentar a vulnerabilidade das pessoas em
movimento.

Hoje, o Movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho apela aos Estados
para que assegurem a proteção e tratamento digno dos migrantes ao longo das rotas migratórias.
Especificamente, pedimos-lhes para que:


Tomem todas as medidas necessárias para proteger a segurança, o bem-estar e a
dignidade de todos os migrantes, independentemente do seu estatuto jurídico. No mínimo,
estas etapas incluem o acesso incondicional a assistência humanitária, bem como que
estejam totalmente preparados para busca e resgate de pessoas em perigo no mar e para
proteger e ajudar as vítimas do tráfico.



Concedam aos requerentes de asilo acesso aos procedimentos de adequada proteção
internacional e assegurem o seu acesso a serviços relevantes, tais como cuidados
médicos e meios para o restabelecimento dos laços familiares. As famílias de migrantes
não devem ser separadas.



Parem de rotular os migrantes como “ilegais”: falhar o cumprimento das regras de
migração pode colocar o comportamento de algumas destas pessoas vulneráveis em
desacordo com a lei, mas não se pode transformá-los em "pessoas ilegais", nem esquecer
a necessidade de respeito e de assistência.
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Articulem claramente a rejeição da violência, a xenofobia e a discriminação contra
migrantes.



Trabalhem para encontrar soluções políticas, económicas e sociais para as causas da
migração forçada.

Hoje, mantenha-se solidário com os migrantes vulneráveis e adicione a sua própria voz ao nosso
Apelo coletivo para tornar universal a responsabilidade de #ProtectHumanity. Este Apelo será
apresentado na 32.ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que
decorrerá em Genebra em dezembro de 2015.
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