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În perioada 22-23 februarie a.c., o delegație a Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), condusă de domnul
senator Ioan Stan, președintele GRUI, din care au mai făcut parte domnii deputați Octavian Petric și Valeriu Steriu,
membri ai Comitetului Director al GRUI, domnul senator Iancu Caracota și domnul deputat Cezar Preda, membri ai GRUI,
au participat la Audierile Parlamentare anuale ale Adunării Generale a Națiunilor Unite, cu tema Către un pact
mondial pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată: o perspectivă parlamentară.

 Reuniunea a fost organizată de Uniunea Interparlamentară (UIP) și Națiunile Unite, în marja procesului pregătitor al
viitorului pact mondial pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată, ce urmează a fi adoptat de statele membre
ONU în luna decembrie a acestui an.

 Audierile s-au desfășurat sub forma unor sesiuni interactive care au reunit parlamentari, oficiali ai ONU și ai altor
organizații internaționale, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai societății civile. În deschiderea lucrărilor, s-au
adresat participanților, președintele celei de-a 72-a Adunări generale a ONU, domnul Miroslav Lajčák și președintele UIP,
doamna Gabriela Cuevas Barron.

 Participanții au dezbătut următoarele teme: situația migrației astăzi; politici naționale și răspunsuri locale-bune practici și
nevoia de coordonare; fluxurile migratorii pe scară largă - inițiative naționale și cooperare internațională; coeziunea
socială și integrarea migranților; drepturile omului ale migranților; reglementarea statutului migranților - principii comune
și bune practici; participarea politică și socială a migranților în procesele decizionale; pactul mondial în domeniul migrației
și procesul de implementare - rolul parlamentelor. 

 Din partea delegației GRUI, a luat cuvântul domnul deputat Valeriu Steriu, membru al Comitetului Director, care a
subliniat faptul că, în abordarea fenomenului migrației, România se bazează pe principii și valori fundamentale -
respectarea drepturilor omului și a statului de drept, solidaritate internațională, responsabilitate împărtășită, o cooperare
internațională consolidată; combaterea stereotipurilor, rasismului și xenofobiei, ca parte a eforturilor pentru asigurarea
coeziunii sociale și a integrării migranților, ce trebuie să abordeze o diversitate de aspecte, inclusiv: culegerea și
diseminarea unor date corecte despre migranți; sensibilizarea opiniei publice cu privire la contribuția pozitivă pe care
migranții o pot avea în comunitățile din țara de destinație; promovarea toleranței printr-o educație adecvată, la toate
nivelele; adoptarea de legi pentru prevenirea și combaterea retoricii xenofobe și a discursului bazat pe ură (context în
care parlamentarul român a menționat că acest tip de discurs este incriminat de legislația din România); instruirea
corespunzătoare a personalului însărcinat cu aplicarea legii și a celui din domeniul justiției.

 De asemenea, reprezentantul GRUI a recomandat o abordare adecvată, în viitorul pact global, a rolului mijloacelor de
comunicare sociale în propagarea sau, dimpotrivă, în combaterea retoricii discriminatoare și a discursului bazat pe ură.

 Pe parcursul lucrărilor, au fost oferite exemple de bune practici, politici și strategii naționale prin care migranții pot primi
sprijin pentru a se integra în mediul social, economic și cultural din țara de destinație și pentru a fi protejați împotriva
exploatării, muncii forțate, traficului de persoane.

 Participanții au încurajat crearea de parteneriate între sectorul privat, cel public și societatea civilă și au reiterat
importanța cooperării dintre state, în plan bilateral, regional și global, ca elemente indispensabile pentru o gestionare
durabilă a fenomenului migrației, în toate dimensiunile sale.


