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Consiliul de Administrație al BESA a organizat, în perioada 16-17
septembrie a.c., în sistem videoconferință, cea de-a 40-a reuniune la care au
participat (î)inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări,
domnul comisar-şef de poliţie Marian Gabriel CREȚU împreună cu șeful
Serviciului Dublin, domnul comisar-şef de poliţie Ciprian Constantin MIHAI,
având calitatea de reprezentanţi ai României în cadrul Consiliului de
Administraţie al BESA.
Agenda de lucru a cuprins puncte importante de discuție precum
Documentul Unic de Programare 2022-2024 și Programul de Lucru și Buget
2022. De asemenea, a avut loc prezentarea ultimelor tendințe în materie de
azil în UE+, precum și ale cetățenilor afgani, fiind constatată o creștere a
cererilor de azil la nivelul mai multor state membre UE. Alte puncte importante
de pe agenda de lucru au vizat prezentarea situației Operațiunilor BESA
desfășurate în Italia, Grecia, Cipru, Malta, Spania și Lituania, raportului

analizei detașărilor de experți ai statelor membre, raportului privind
implementarea Programului de Lucru și Bugetului pe anul 2021 și activității
BESA la Curțile de Judecată și Tribunale, punând accent pe importanța
acesteia în implementarea CEAS (Common European Asylum System –
Sistemul European Comun de Azil).
La activitate a mai participat și domnul inspector de poliție Liviu
ROTARU, expert relații internaționale din cadrul Serviciului Afaceri Europene
și Relații Internaționale.
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Flavia Coman

La sfârșitul lunii septembrie,
(î)

inspectorul

Inspectoratului

general
General

al

pentru

Imigrări, domnul comisar-șef de
poliție

Marian

împreună

cu

Gabriel

CREȚU

reprezentanți

ai

instituției au prezentat studenților
Academiei de Poliție ,,Alexandru
Ioan Cuza” din anul I, informații
generale privind activitatea din
domeniul migrației și azilului.

Le dorim mult succes și îi felicităm pentru primul pas spre cariera de polițist!
Andreea Pascu
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ACTUALITATE

Împreună cu partenerul non-guvernamental Consiliul Național Român
pentru Refugiați, ca în fiecare an, a fost organizat Seminarul Național pe

linia informațiilor din țara de origine, desfășurat în perioada 22-25
septembrie a.c., unde au fost prezenți 30 de specialiști în domeniu.
Activitatea a avut o largă audiență, prin participarea unor judecători de la
instanțe din București, Timișoara și Galați, precum și reprezentanți din
partea unor organizații cu experiență în domeniul azilului, respectiv
UNHCR, OIM, JRS, CNRR. Nu în ultimul rând, s-au implicat activ specialiști
ai Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Direcției Azil și
Integrare împreună cu ofițeri cu experiență și nou-încadrați de la nivelul
celor șase centre regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil din

subordine.
Scopul seminarului l-a reprezentat familiarizarea tuturor părților implicate
în procedura de azil, în principal cu situația din Afganistan, aceasta fiind
tema centrală a seminarului, dar și cu situația din alte țări de origine precum
Pakistan, Iran, Irak sau Siria, așa cum este aceasta reflectată de
principalele surse informative, înțelegând în același timp rolul, standardele
de calitate, dar și limitele pe care le presupune procesul de documentare a
cazurilor de azil. Au fost de asemenea, prezentate noile funcționalități
pentru beneficiarii portalului național INDICIUM - www.portal-ito.ro, ca

mediu de utilizare și furnizare de informații din țara de origine.

6 MIGRAŢIA ŞI AZILUL

Seminarul a fost moderat de către

Pe aceeași temă au fost evidențiate

principalele rute migratorii și măsuri luate

domnul Niculae CÂRCU,

de alte state în contextul acutizării situației

CNRR și domnul comisar șef de poliție

din Afganistan, pe fondul preluării puterii de

Felix DAVID, coordonator național pe linia

către talibani, fapt care a generat un număr

informațiilor din țara de origine din cadrul

ridicat de persoane în nevoie de protecție

Inspectoratului General pentru Imigrări -

internațională.

Serviciul

Protecție

președinte

Internațională.

Ca rezultat, prin prezentările făcute,

Activitatea se circumscrie etapei a doua a

s-a dorit inclusiv creșterea nivelului de

proiectului de grant FAMI 19.02.01.02

cunoștințe cu privire la metodele specifice

intitulat

de cercetare şi analiză, precum şi creșterea

cercetare și utilizare a informațiilor din țara

capacității de evaluare a nivelului de

de

securitate şi de respectare a drepturilor

organizația CNRR.

omului în baza celor 48 de materiale

”Gestionarea

origine”,
Activitatea

proceselor

implementat
a

fost

de

de
către

organizată

cu

informative de specialitate – rapoarte de

respectarea, atât de către organizatori, cât

țară, rapoarte tematice, fișe de țară,

și de către participanți, a măsurilor de

chestionare de naționalitate elaborate în

protecție împotriva infectării cu virusul

ultima etapă de proiect.

SARS-CoV-2.
Felix David/Serviciul Protecție Internațională
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Ammar Joma are 28 de ani, este cetățean sirian și a venit în România în urmă cu 9 ani
pentru a studia la Facultatea de Medicină din Timișoara. Despre venirea în România, spune că
nu a fost ușor să-și părăsească țara și să se adapteze rapid într-o alta, însă oamenii de aici au
fost prietenoși cu el. S-a simțit foarte repede ca acasă, iar vecinii și colegii de facultate l-au
ajutat să învețe limba, i-au povestit despre tradițiile și cultura românească, iar acest fapt i-a

simplificat cu mult acomodarea. Inițial, a venit în România pentru studii, dar a fost nevoit să
ceară azil pentru că în Siria începuse războiul. În prezent, locuiește în Timișoara și lucrează ca
medic rezident la Spitalului Județean - Secția de Ortopedie.
Visul de a studia medicina l-a avut de mic, și-a dorit acest lucru pentru că a văzut în Siria
ce înseamnă suferința. Și-a dorit să ajute oamenii aflați la nevoie, să le poată oferi sprijinul
necesar, iar acest fapt s-a amplificat atunci când în Siria a început războiul, deoarece a văzut
mulți oameni răniți și în suferință. Spune că, nimic nu se compară cu zâmbetele aduse pe
buzele pacienților, după ajutorul oferit. Pentru Ammar medicina înseamnă pasiune.

Tot din pasiune, Ammar a fost unul dintre cei care, în perioada pandemiei, s-a dedicat
împreună cu ceilalți colegi, luptei împotriva pandemiei de coronavirus. A fost o bucurie pentru
el să facă parte din echipa celor care luptă împotriva virsului și astfel a simțit că poate să
întoarcă binele comunității care l-a ajutat și sprijinit de-a lungul timpului. Perioada a fost una
dificilă, coronavirusul le-a îngreunat și mai mult munca. Aveau operații de 3-4 ore la care au
fost nevoiți să folosească foarte multe echipamente și să ia foarte multe măsuri de precauție,
lucru ce nu a fost deloc ușor, dar la final, sentimentul de împlinire, atunci când totul se termină
cu bine, a fost pe măsură.
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Când vine vorba de cazurile pe

care le-a întâlnit pe secția de COVID,
spune că fiecare caz diferă de la om
la om, iar fiecare persoană are o
poveste diferită.
Cel

mai

mult,

l-au

marcat

oamenii la a căror suferință a fost
martor în ultimele lor clipe de viață și
care, din păcate, au plecat dintre noi.

În același timp a fost foarte
încântat când a fost alături de
oameni care nu prezentau prea
multe speranțe, dar totuși și-au
revenit în totalitate, întorcându-se la
familii. Iar lui, astfel de cazuri, îi oferă
o satisfacție enormă.
Provine

dintr-o

familie

numeroasă, Ammar având 7 frați
care locuiesc în străinătate.
Toți au plecat din Siria din aceleași motive ca ale lui, cautând o viață mai bună și sigură. Cu toate
că în România a fost primit cu brațele deschise și se simte ca acasă, îi lipsește mediul și părinții pe care
i-a lăsat în Siria. Și-ar dori foarte mult să poată fi alături de ei pentru că ultima dată i-a văzut acum 2 ani,
când au venit în România la absolvirea facultății. Dacă situația ar fi diferită, și-ar vizita cu drag țara de
origine, însă aceasta va rămâne în inima lui pentru totdeauna. Cu toate acestea, România spune el
”simt că este a doua mea casă”, deoarece și-a petrecut cei mai frumoși ani din viață.
Pe lângă munca pe care o desfășoară zi de zi, își mai găsește timp liber să meargă la sală, să
citească, să iasă cu prietenii și să petreacă timp cu prietena lui, care îi este alături de 5 ani. Spune că
este o persoană norocoasă, deoarece a avut parte de oameni minunați care i-au fost alături și i-au oferit
suportul moral de care a avut nevoie. Autoritățile au fost prompte și receptive la nevoile sale, iar pentru
ajutorul primit, le mulțumește.
Planurile sale de viitor sunt bine stabilite. Își dorește să rămână în România și a aplicat pentru a
obține cetățenia română. De asemenea, vrea să-și termine rezidențiatul și să profeseze ca medic
specialist tot în Timișoara.
Flavia Coman
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ACTUALITATE
Discuțiile au continuat cu ocazia următoarei

În contextul situației de insecuritate din
a

reuniuni EMWP care a avut loc, în format fizic,

aprofunda discuțiile privind răspunsul Uniunii

la sfârșitul lunii septembrie. Acestea au

Europene

domeniul

urmărit actualizarea stadiului comprehensiv în

migrației, la data de 17 septembrie a.c. a avut

materie de cooperare externă în domeniul

loc, la Bruxelles, reuniunea Grupului de lucru

migrației, prin intermediul unor prezentări

privind dimensiunea externă a migrației (EMWP),

referitoare la acțiunile derulate.

Afganistan,

corelată
la

nevoile

cu

necesitatea

urgente

în

de

organizată de către Consiliul Uniunii Europene.

Totodată, reuniunea a facilitat continuarea

La întâlnire, din partea Inspectoratului General

discuțiilor cu privire la planurile de acțiune

pentru Imigrări a participat, în calitate de

pentru state prioritare de origine și de tranzit,

reprezentant al României, doamna comisar-șef

cu precădere pe Planul de Acțiune privind

de poliție Veronica SNAE – șef Serviciu Afaceri

Afganistan, propus la reuniunea extraordinară

Europene și Relații Internaționale.

a Consiliului JAI din 31 august a.c..
În contextul răspunsului Uniunii Europene la

În cadrul întrunirii, accentul s-a pus pe
abordarea comprehensivă propusă prin Planul

evoluțiile

de Acțiune privind Afganistan adoptat ca urmare

considerare a situației volatile ce ar putea să

a declarației miniștrilor de interne de la sfârșitul

implice

lunii

activitatea

coordonarea

de

situații, Inspectoratul General pentru Imigrări

august.

marchează

și

De

asemenea,

reluarea

găzduirii

către

din
o

continua

Afganistan,
flexibilitate
tuturor
să

cu

luarea

substanțială

dimensiunilor

asigure

în
și

acestei

instituțiile europene, a grupurilor de lucru în

va

domeniul afacerilor europene la care participă

reuniuniile viitoare ale Grupului de lucru

experți și înalți funcționari din guvernele statelor

privind

membre.

(EMWP).

dimensiunea

participarea

externă

a

migrației

Roxana Rîtea
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la

La bordul unei aeronave TAROM, la data de

de Azil - Galați, unul dintre centrele specializate

9 septembrie a.c., 139 de cetățeni afgani din

pe linie de azil, unde au intrat în carantină și vor

categoriile de persoane vulnerabile aflate în risc

rămâne cazate în vederea definitivării procedurii

iminent, evacuate din Afganistan și aflate pe

de

teritoriul Pakistanului, respectiv colaboratori ai

internațională în România. Excepție au făcut

trupelor române în teatrul de operațiuni din

cetățenii afgani posesori de permise de ședere

Afganistan, studenți cu burse în România,

emise de statul român în scop de studii. Pe toată

jurnaliști,

omului,

perioada de analiză a cererii, cetățenii afgani vor

magistrați și membri de familie ai acestora, au

beneficia de asistență psihologică, juridică și

ajuns în țara noastră. Venirea acestor cetățeni

materială, iar după obținerea unei forme de

afgani în România a fost posibilă ca urmare a

protecție vor fi incluși în programe de integrare.

definitivării tuturor procedurilor specifice și a

În paralel cu asistența guvernamentală, la

verificărilor

privind

nevoie, persoanele vor beneficia de asistență

accesul în țara noastră. Mai departe, după

specifică, prin proiecte cu finanțare europeană

efectuarea procedurilor la poliția de frontieră,

derulate de către organizațiile neguvernamentale

polițiștii de imigrări au preluat persoanele afgane

care își desfășoară activitatea în domeniul

și au asigurat deplasarea acestora către Centrul

azilului și integrării.

activiști

de

pentru

securitate

drepturile

necesare

Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților

acordare

a

unei

forme

de

protecție

Maria Dospinescu

11

ESEU

Încă de la înființarea Imperiului Afgan, în
1747, această națiune din Asia Centrală a fost
modelată de războaie, invazii ale puterilor străine
și lupte interne. După 20 de ani de la invazia din
2001, Statele Unite ale Americii a decis să pună
capăt celui mai lung război din istoria țării și a
anunțat retragerea trupelor din Afganistan până la
sfârșitul lunii septembrie. Odată cu începerea
retragerii trupelor internaționale și a evacuării
personalului civil, talibanii au avansat rapid și
sigur, cucerind provincie după provincie și
apropiindu-se decisiv de capitala Kabul. În general,
talibanii au preluat puterea în mod pașnic, armata
națională afgană – pregătită și dotată de forțele
coaliției internaționale – retrăgându-se fără să
opună rezistență. Asaltul final a coincis cu
părăsirea țării de către președintele Ashraf Ghani
și cucerirea Kabulului la data de 15 august.
După preluarea puterii, purtătorii de cuvânt ai
talibanilor au subliniat că noul regim dorește să
impună o formă de guvernare mai blândă decât în
vechiul mandat. Au promis drepturi pentru femei
(în cadrul legilor islamice), libertatea presei și
amnistia foștilor oficiali guvernamentali. Cu toate
acestea, au existat deja mai multe rapoarte privind
abuzuri împotriva drepturilor omului comise pe tot
teritoriul țării.
Afganistan se află pe al treilea loc în ceea ce
privește numărul de refugiați după Siria și
Venezuela. Conform datelor UNHCR pentru anul
2020, țările care găzduiesc cei mai mulți refugiați
afgani sunt următoarele: Pakistan (1.450.000),
Iran (780.000), Germania (181.000) și Turcia
(129.000). În afara persoanelor ce dețin statut de
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refugiat, în Pakistan și Iran trăiesc milioane de
afgani fără documente (aprox. 3 milioane în
Pakistan și 2 milioane în Iran), persoane ce s-au
integrat
în
comunitățile
gazdă
datorită
similarităților culturale, sociale și lingvistice.
Rutele migratorii, consolidate de-a lungul
anilor, ridică noi provocări pentru refugiații ce
încearcă să parcurgă distanța de aproape 5.000
de km dintre Afganistan și cea mai apropiată
frontieră cu Europa. Călătoria acestora începe
prin ieșirea din țară pe la granițele de est sau sud
cu Pakistanul sau pe la granița de vest cu Iranul.
Drumul continuă în mod normal prin Turcia, însă
confruntându-se
cu
proteste
împotriva
imigranților, președintele Recep Erdoğan a
declarat că va opri complet trecerile ilegale de
frontieră și că nu va permite ca Turcia să devină
”depozitul de refugiați” al Europei. Un prim pas în
acest sens îl reprezintă construirea unui zid de
beton de 243 de kilometri, acoperit cu sârmă
ghimpată și înconjurat de tranșee, de-a lungul
frontierei de 534 de kilometri cu Iranul. Până la
data de 20 august, 156 de km de zid erau deja
finalizați fapt ce a contribuit la limitarea fluxurilor
de imigranți.
Pentru cei care trec totuși prin Turcia și
reușesc să ajungă la frontiera cu Grecia a fost
pregătit un nou gard metalic, monitorizat
electronic, cu o lungime de 40 de km, cuprinzând
cele mai vulnerabile puncte de trecere între
Grecia și Turcia. De asemenea, zona maritimă
dintre litoralul turc și insulele grecești cele mai
apropiate este patrulată de forțe aparținând
Greciei, Turciei și Frontex.

În acest context, conform datelor înregistrate
de Frontex în prima jumătate a anului, cele mai
folosite rute de intrare în Europa de către refugiații
afgani sunt ruta est-mediteraneeană și ruta
balcanică.
Într-o poziție oficială, UNHCR și-a exprimat
îngrijorarea cu privire la riscul încălcării drepturilor
omului împotriva civililor în contextul ultimelor
evoluții din Afganistan, inclusiv a femeilor și
tinerelor, a celor percepuți că au în prezent ori au
avut în trecut relații
cu guvernul afgan, cu
organizații internaționale sau cu forțele militare
internaționale. Având în vedere că situația rămâne
fluidă și incertă, UNHCR a continuat să solicite
acces la teritoriu pentru civilii care fug din
Afganistan și respectarea principiului nereturnării
pentru persoanele aflate în pericol. UNHCR a
menționat că statele au responsabilitatea legală și
morală să-i primească pe cei care fug din
Afganistan în căutare de siguranță și să nu-i
returneze pe refugiați în mod forțat.
La nivelul Inspectoratului General pentru
Imigrări, în perioada 01.01.2021 – 14.09.2021, au

Sursa: Euro News

fost înregistrate 3175 de cereri de azil depuse de
cetățeni afgani. Acest fapt situează Afganistanul
pe primul loc în ceea ce privește numărul de
cereri de azil depuse în România, fiind urmat de
Siria (908) și Bangladesh (534). În contextul
actual, Direcția Azil și Integrare a fost implicată
activ în primirea și procesarea cetățenilor afgani
evacuați cu succes din Afganistan ca urmare a
demersurilor complexe ale Celulei de criză
interinstituționale (CCI) coordonate de ministrul
afacerilor externe.
Prin specialiștii din cadrul compartimentului
proceduri și informații din țara de origine, Direcția
Azil și Integrare asigură nevoia de informare și
documentare a practicienilor din domeniul azilului
în ceea ce privește cele mai recente evoluții a
situației din Afganistan.
În luna august a fost elaborat un Raport de
țară privind nivelul de securitate și drepturile
omului în Afganistan, raport ce este actualizat
săptămânal sau ori de câte ori este nevoie în
urma unei monitorizări permanente a evoluției
evenimentelor din țara de origine.

După ce talibanii au
preluat controlul asupra
țării, se estimează că mii de
oameni se luptă să fugă din
Afganistan. Organizația
Națiunilor Unite a avertizat
că până la jumătate de
milion de afgani ar putea
fugi din țară până la sfârșitul
anului și a cerut țărilor
vecine să își mențină
frontierele deschise. Criza
actuală se adaugă celor
peste 2,6 milioane de
refugiați afgani deja aflați în
țările vecine și celor peste
3,5 milioane de oameni
obligați să-și părăsească
casele în interiorul granițelor
afgane.
Sergiu Ivănescu/Serviciul Protecție Internațională
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Nelson Mandela

Educația are rolul de a pregăti
omul ca element activ al vieții
sociale, indiferent de societatea în
care

ajunge,

trăiește

sau

se

dezvoltă. Ea rămâne principala

cale prin care se transmit valorile
și tradițiile, se modelează pentru a
reflecta evoluțiile culturale și se
ancorează în realitățile sociale.
Educația

oferă

fiecărui

individ

oportunitatea

de

a

acumula

cunoștințe

de

a-și

dezvolta

și

aptitudinile și abilitățile necesare
pentru

a

deveni

un

cetățean

informat și activ.

pregătește pe copii să creeze,

acordul de participare de la

trăiesc.

perspectivă,

Din

această

limbii

Inspectoratul Școlar Suceava

române pentru beneficiarii unei

și au fost înscriși 24 de copii

forme de protecție în România

în

poate fi considerat unul dintre

învățământ preșcolar, școlar

cei mai importanți factori de

și liceal.

coeziune,

învățarea

de

integrare

progres social. Acesta este
motivul

pentru

care,

la

începutul fiecărui an școlar, se

o

atenție

deosebită

organizării cursului pregătitor

încât

asigura

minori. Anul școlar 2021-2022

independența sa și a familiei sale.

a debutat la Centrul Regional

Instituția

de

să-și

poată

socială

în

care

realizează educația este școala.
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se

Proceduri

și

Cazare

cadrul

sistemului

de

și

atât pentru adulți, cât și pentru

se

desemnate

care

potrivit potențialului propriu, astfel

a

fost

unitățile școlare, s-a primit

de învățare a limbii române,

de

Au

se implice activ în societatea în

dezvolta

posibilitatea

de Covid-19.

să gândească, să inoveze și să

acordă

Fiecare individ trebuie să aibă

în contextul pandemiei

Aceasta este cea care îi

a

Solicitanților de Azil Rădăuți tot

Totodată, un număr de
23 de refugiați adulți au
început cursurile intensive de

învățare a limbii române,
beneficiind cu toții și de
cursuri
organizate

complementare
pe

nivele

de

vârstă, de către organizațiile
neguvernamentale

care

implementează proiecte în
centru.

Cursurile de limba română au fost
pregătite inițial prin activități de informare și
sesiuni de acomodare culturală pentru ca
adulții și minorii să aibă parte, pe parcursul
derulării

programului

de

integrare,

de

experiențe frumoase și durabile de învățare.
Părinții beneficiari ai unei forme de
protecție au fost informați despre sistemul
de educație din România, copiilor li s-au
asigurat, cu sprijinul AidRom și CEC Bank,

rechizitele

necesare,

li

s-a

prezentat

modalitatea de folosire, utilitatea, precum și
normele pe care trebuie să le respecte la
școală sau la cursurile de limbă română
organizate în centru. De asemenea, li s-a
explicat că este bine ca părintele să aibă
încredere în școală, dar pentru ca educația
copilului să se ridice la nivelul așteptat, ei
trebuie să se implice și să colaboreze cu

personalul didactic pentru ca învățarea
limbii

române

să-și

atingă

obiectivele

stabilite.
Întrucât școala este instituția socială în
care se realizează educația pentru formarea
unui om apt care să se descurce în
societate, să ia parte activă la viață și să fie
pregătit pentru muncă, actorii implicați în
procesul de integrare acordă permanent
atenție

educației

prin

învățare

și

valorificarea abilităților beneficiarilor.
Fiecare copil sau adult este un tip de
floare diferit, dar împreună putem face din
lumea

aceasta

o

grădină

frumoasă,

indiferent unde sădim sau creștem florile.
Succes în noul an școlar tuturor!
Mihaela Breabăn
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INTERNAȚIONAL

Întărirea eforturilor de a pune capăt apatridiei în Europa și de a garanta asigurarea drepturilor
fundamentale tuturor a fost tema cheie a evenimentelor organizate, în perioada 23-24 septembrie, la
Strasbourg, de către Comitetul European pentru Cooperare Juridică (CDCJ) al Consiliului Europei și
UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați.
Conferința internațională a reunit peste 130 de reprezentanți seniori ai guvernelor statelor
membre, autorități naționale cu experiență specifică în probleme de naționalitate și apatridie, judecători,
reprezentanți ai organizațiilor internaționale și regionale, ai organizațiilor societății civile și ai
academicienilor, precum și ai apatrizilor.

Apatridia rămâne o problemă semnificativă, atât la nivel global, cât și în Europa. Se estimează că
peste jumătate de milion de persoane din Europa sunt apatrizi sau au naționalitate nedeterminată.
Dreptul la naționalitate se reflectă în numeroase tratate internaționale, inclusiv în Convenția europeană
a naționalității a Consiliului Europei bazată pe principiile prevenirii apatridiei și nediscriminării. Dreptul
la naționalitate face parte din identitatea socială a unei persoane și este adesea o condiție prealabilă
pentru o serie de alte drepturi, inclusiv accesul la educație, la piața forței de muncă, asistență medicală,
locuință și libertatea de mișcare.
Cauzele

apatridiei

sunt

multiple,

incluzând

complexitatea legilor naționalității și

ale succesiunii, strămutarea forțată, migrația istorică și contemporană, probleme structurale de

înregistrare a nașterilor, lacune în naționalitate și practici administrative. Lipsa naționalității are un
impact grav asupra vieții apatrizilor, iar pandemia COVID-19 a agravat și mai mult marginalizarea
și inegalitățile existente.
S-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește Planul Global de Acțiune pentru
Eradicarea

Apatridiei,

inclusiv

prin

punerea

în

aplicare

a

angajamentelor

asumate

în cadrul Segmentului la nivel înalt al Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC) pe
tema apatridiei din 2019. Cu toate acestea, există în continuare provocări și mai sunt de făcut eforturi,
în Europa, pentru a atinge obiectivele Campaniei #IBelong (#EuAparțin) și de a pune capăt apatridiei
până în 2024.
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Conferința internațională și
întâlnirea de experți organizate
la Strasbourg în perioada 23-24
septembrie

fac

parte

din

eforturile globale desfășurate în
cadrul

Campaniei

#Ibelong

(2014-2024) a UNHCR și a
Planului de acțiune al Consiliului

Europei

privind

persoanelor

protecția

vulnerabile

în

contextul migrației și azilului în
Europa (2021-2025).
Lansată în noiembrie 2014,
Campania #IBelong își propune
să

pună

capăt

apatridiei

în

decurs de zece ani, identificând
și protejând apatrizii, rezolvând

situațiile existente de apatridie și
prevenind apariția de noi cazuri.
Prin pledoarie juridică și
sensibilizare, UNHCR lucrează
cu

guverne

întreaga

și parteneri

lume

în

din

vederea

atingerii obiectivelor campaniei.
La 5 mai 2021, Comitetul
Miniștrilor al Consiliului Europei

a adoptat Planul de acțiune
privind

protecția

persoanelor

vulnerabile în contextul migrației
și azilului în Europa (2021-2025)
pentru a spori cooperarea între
statele membre pentru a proteja
persoanele cele mai vulnerabile.
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INTERNAȚIONAL

„Această conferință joacă un rol important, fiind o sursă de inspirație pentru acțiuni
colective. Într-adevăr, cu un spirit de parteneriat, transformă apatridia într-un fapt al
trecutului”, a declarat Gillian Triggs, Înaltul Comisar Adjunct pentru Protecție al UNHCR,
care a vorbit la eveniment.

„Apatrizii sunt deosebit de vulnerabili, aflându-se sub obligația statelor de a le oferi
protecție și asistență specială. Noul Plan de acțiune al Consiliului Europei privind
protejarea persoanelor vulnerabile în contextul migrației și azilului în Europa (20212025) include elaborarea de îndrumări practice pentru a aborda vulnerabilitățile pe
parcursul procedurilor de azil și migrație, inclusiv condițiile de primire,” a
declarat Reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei pentru
migrație și refugiați, Drahoslav Štefánek.

”Prin unirea forțelor cu UNHCR în organizarea acestui eveniment important, Consiliul
Europei încearcă să promoveze ratificarea de către cele 47 de state membre a convențiilor
internaționale și europene referitoare la naționalitate și apatridie și implementarea lor cu
succes.” Christophe Poirel, directorul drepturilor omului al Consiliului Europei.

Lynn Al-Khatib, o activistă socială care a fost invitată la Strasbourg împreună cu alți apatrizi
pentru a pleda asupra unor soluții, a arătat cum se simte să trăiești fără naționalitate.
„Cuvântul apatrid este asociat cu ideea de „fără”. Când ești apatrid, te simți fără valoare, fără
viitor, fără chip, neajutorat, fără speranță, fără rădăcini, fără țărm. Ești pe o barcă de cauciuc
înconjurat de apă într-o călătorie spre nicăieri. Singurul lucru pe care îl ai este visul
tău despre un țărm pe care într-o zi l-ai putea numi acasă ”, a spus Khatib în blogul ei, „A
State of Less”.
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Abordarea apatridiei necesită eforturi colective și o „abordare a întregii societăți”.
Evenimentul de la Strasbourg, care a avut loc în momentul în care lumea
comemorează a 60-a aniversare a Convenției din 1961 privind Reducerea Apatridiei, a
favorizat un schimb fructuos privind construirea de parteneriate mai puternice în a
găsi soluții pentru eliminarea apatridiei în Europa.

Gabriela LEU/ UNHCR
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TIMP LIBER

Sindicatul

și

acestei competiții, li s-au înmânat cupe, de către

Biroul

președintele SNPPC - Biroul Teritorial IGI,

Teritorial al Inspectoratului General pentru Imigrări

comisar de poliție Florin Gîrcoveanu și premii

a organizat, pe 2 octombrie a.c., prima ediție a

care au constat în telefoane mobile și căști.

Personalului

Național
Contractual

al

Polițiștilor

(SNPPC)

–

concursului de tir care a avut loc la poligonul de
tragere Alpha, din Frumușani, județul Călărași.
La competiție au participat 35 de polițiști ai

Concursul a fost o adevărată provocare
pentru participanți, dar și un prilej de socializare.
La final, toți participanții au fost felicitați și sperăm

Inspectoratului General pentru Imigrări, care și-au

să

arătat îndemânarea și priceperea în mânuirea

Mulțumim sponsorilor și tuturor celor implicați în

armei. Proba concursului a constat în tragerea a

buna desfășurare a competiției.

20 de cartușe, cu precizie și contratimp, pe un
traseu tactic, iar în urma clasamentului general 7
dintre participanți au fost premiați.
Primele trei locuri ocupate au fost stabilite în
funcție de punctajul maxim obținut, iar premiile au
fost oferite de sindicat și sponsori. Câștigătorilor
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ne

revedem

în

alte

activități

comune.

Pe întreaga durată a activității au fost
respectate toate măsurile de protecție împotriva
infectării cu virusul SARS-CoV-2, aflate în
vigoare.
Felicitări tuturor participanților!

agent șef de poliție Marian Cristian Simion
Biroul pentru Imigrări al județului Giurgiu

agent de poliție Cornel Alionescu
Direcția pentru Imigrări a Municipiului București

subcomisar de poliție George Ionuț Lătărețu
Serviciul Resurse Umane

Maria DOSPINESCU

23

