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João Torres defende direitos dos refugiados  
 

Declaração conjunta de jovens socialistas 

europeus exige aos governos mudança urgente 

das políticas de asilo  
 

João Torres, Secretário-geral da Juventude Socialista (JS), alerta, em conjunto com vários líderes da 
Young European Socialists (YES), para os graves casos de violação dos Direitos Humanos, em torno da 
situação dos refugiados: «Mulheres e homens estão a prostituir-se como única forma de manter a 
sobrevivência; famílias estão a ser separadas e destruídas e o número de mortos aumenta a cada dia. 
A forma como os governos estão a lidar com a questão dos refugiados revolta os jovens europeus». 
 
Acusando os líderes e governos europeus de inércia e falta de respeito pelos princípios sob os quais 
foi fundada a União Europeia, os jovens socialistas estão determinados a acabar com o silêncio 
instalado na Europa. Depois de terem lançado, recentemente, uma campanha de boas vindas aos 
refugiados, assinam agora uma declaração conjunta e exigem que os responsáveis europeus tomem 
medidas concretas, entre as quais: 
 
- Abrir mais trajetos legais, como forma de impedir as mortes em massa no Mediterrâneo; 

- Respeitar a lei internacional, permitindo assim que os refugiados que estão à procura de asilo possam 

ficar no país que quiserem e não nos países que lhes são atribuídos; 

- Acabar com as restrições às reunificações familiares, que estão a colocar em risco mulheres e 

crianças; 

- Criar milhares de oportunidades de emprego na Europa, integrando os refugiados na sociedade, 

num esforço humano e financeiro que pode gerar emprego para os jovens europeus. 

- Organizar uma conferência urgente com os Estados-Membros, procurando harmonizar e reformar 

as legislações europeias relativamente aos refugiados; 

- Combater as causas do fluxo de migrantes, ou seja, em vez de combater as pessoas que procuram 

asilo, combater as causas que estão na razão da sua fuga. 

 

A JS partilha esta mensagem, chamando à atenção para a atual situação de violação dos Direitos 

Humanos. O objetivo do é transformar o debate público e político, alternando do medo para a 

necessidade de assumir as responsabilidades perante a atual situação.  

 

A declaração, assinada por vários líderes da YES, entre os quais Laura Slimani, Presidente da YES e 

Brando Benifei, Presidente da rede parlamentar dos jovens socialistas, pode ser consultada na íntegra 

aqui: http://www.youngsocialists.eu/how-many-before-we-say-refugees-welcome/  
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