Felhívás! Montreal nem szentélyváros!
A Solidarity Across Borders, egy bevándorlók jogait védő montreali szervezet,
amely 2004 óta folytatja tevékénységét, felhívást intézett a közösséghez, hogy
kiigazítsák a téves elképzeléseket Montreal szimbolikus szentélyvárossá
nyilvánításáról a város 2017. február 20-i nyilatkozatával kapcsolatban.
Kérjük támogatóinkat és szövetségeseinket, hogy minél szélesebb körben
terjesszék ezt a figyelmeztetést.
Az elmúlt napokban, mióta Montreal bejelentette az ún. „szentélyvárossá” (sanctuary city)
nyilvánításáról kiadott nyilatkozatát, több státusz nélküli bevándorló és támogató keresett fel
bennünket. Egyesek abban bíznak, hogy most már biztonságban lehetnek Montreal utcáin, vagy
akár abban, hogy megjelenhetnek az bevándorlói hivatalban és rendezhetik az itttartózkodásukat. Mások reménykednek az alapvető szolgáltatások – mint például az
egészségügyi ellátás, oktatás, munkavállalás, lakhatás – hozzáférhetőségében. A város
nyilatkozata kérdéseket, reményeket és elvárásokat szült a státusz nélküli személyek köreiben.
Azonban az az elgondolás, miszerint Montreal vezetősége jelentős lépéseket tett a város valódi
szentélyvárossá tétele felé, téves.

Hozzáférés
A státusz nélküli bevándorlók lényeges követelései, amelyek jónéhány érdekvédő
szervezet – mint a Státusz nélküli Nők Montreali Szervezete, a Mexikóiak a Rendezett
Letelepedésért, Státusz nélküli Haitiak Bizottsága - szüntelen munkájában is
tükröződnek, nincsenek teljesítve Montreal város nyilatkozatában.
„Montreal Szentélyvárossá Nyilvánítása” nem biztosít hozzárférést a státusz nélküli lakosság
számára:


biztonságos munkahelyekhez emberi körülmények között,



orvosi ellátáshoz,



oktatáshoz gyermekek és felnőttek számára,



jogosítvány megszerzéséhez,



bankszámla nyitásához (a teljesség igénye nélküli lista).

Montreal városnak követelnie kellene a hozzáférést mindezekhez a státusz nélküli személyek
számára, viszont jogi ereje ehhez csak Québec és Kanada kormányának van.

Folytatódik a közreműködés a rendőrség és a határőrség között
Amellett, hogy a létfontosságú szolgáltatások mindenki számára elérhetőek, a szentélyváros
fogalma azt is jelentené, hogy nyugodtan közlekedhetünk mindennapi teendőinket végezve
Montrealban anélkül, hogy a rendőrség vagy a metróellenőrök bármilyen ok miatt a kanadai
határőrség (továbbiakban: CBSA) kezeire adnának bennünket.
Montreal szentélyvárossá nyilvánítása nem gátolja a rendőrséget és az ellenőröket abban, hogy a
státusz nélküli személyeket kiszolgáltassák a CBSA-nak.

A rendőrség hétről hétre apró szabálysértések miatt igazoltat vagy tartóztat le státusz nélküli
személyeket. Gyakran faji megkülönböztetés alapján szúrják ki őket, felfedezik, hogy a
deportálásuk kitűzött időpontján túl tartózkodnak itt, és átadják őket a CBSA-nak deportálás
céljából. Montreal szentélyvárossá nyilvánítása ezen semmit nem változtat.
Mivel továbbra is ez a valóság, emlékeztetjük a státusz nélküli személyeket, hogy legyenek
felkészülve a rendőrséggel való találkozásra annak érdekében, hogy az biztonságosabb legyen
számukra. A felkészülés segíthet nyugodtnak maradni a találkozás alkalmával.

Összefoglaló arról, mit jelent és mit nem jelent Montreal szentélyvárossá
nyilvánítása:


Egészségügy: A város nyilatkozata NEM biztosít ingyenes orvosi ellátást. Ezért a
Québec-i kormányra kell nyomást gyakorolnunk, hogy adjanak orvosi ellátásra jogositó
kártyákat Québec összes lakosának, köztük az ideiglenesen és a státusz nélkül itt
tartózkodó személyeknek is.



Oktatás: A város nyilatkozata NEM biztosít hozzáférést semmilyen szintű oktatáshoz.
Az Oktatás Határok Nélkül egyesület továbbra is sürgeti Québec kormányát, hogy az
általános és a középiskolai oktatás minden egyes gyermek számára hozzáférhető legyen,
beleértve a státusz nélküli gyerekeket is.



Munka: A város nyilatkozata NEM biztosít hozzáférést bejelentett munkához a státusz
nélküli személyeknek. Kanada kormánya nem hajlandó munkavállalási engedélyt és
társadalombiztosítási számot adni a státusz nélküli személyeknek, és Montreál város
nyilatkozata ezen sem fog változtatni.



Rendőrség: Legfőképp, a város nyilatkozata NEM korlátozza a rendőrök (és
metróellenőrök) együttműködését a CBSA ügynökeivel. Montreal rendőrei rendszeresen
szolgáltatnak ki státusz nélküli személyeket a határőrségnek, és semmi okunk sincs bízni
abban, hogy ennek a gyakorlatnak véget vetnek. A város vezetésének hatáskörébe
tartozik, hogy ezen változtasson, ezért követelnünk kell, hogy hozzanak határozatot
miszerint a rendőrség soha, semmilyen körülmények között nem ad át senkit a
határőrségnek.



Lakhatás: A város nyilatkozata kijelenti, hogy eltörlik a szociális lakhatás igénylésének
követleményei közül az immigrációs státuszt. A szociális lakhatás bérbeadását valóban a
város vezetése szabályozza, de nem nyilvánvaló, milyen módon tervezik ezt
megvalósítani az HLM-ekben, Coop-okban és az OBNL-ben amelyek részben tartoznak a
város hatásköre alá.



Városi szolgáltatások: A város nyilatkozata kijelenti, hogy minden városi
szolgáltatáshoz hozzáférést biztosít, amelyek közé tartozik a könyvtár,
szabadidőközpontok és az élemiszer-segély. Egyelőre nem világos, ez milyen módon fog
megvalósulni.



Egyéb szolgáltatások: A város nyilatkozata NEM teszi lehetővé a státusz nélküli
személyek számára a jogosítvány kiváltását (ez provinciális hatáskörbe tartozik) és
bankszámla nyitását (amelyhez Québec-i vagy kanadai személyi igazolvány szükséges).



Hivatalos tartózkodási engedélyek beszerzése: A város nyilatkozata NEM teszi
lehetővé, hogy a státusz nélküli személyek hivatalos engedélyt szerezzenek az itttartózkodásra és megigényeljék a permanent rezidens státuszt (letelepedési engedélyt)

vagy az állampolgárságot. Ezeknek a kiadása Kanada hatáskörében áll. Az igazságosság
és méltóság megköveteli, hogy egy egységes és mindenkire kiterjedő programot
léptessenek érvénybe az átmeneti engedéllyel és a státusz nélkül itt tartózkodó személyek
hivatalos tartózkodási engedélyeinek megadására.
A polgármesternek és a város képviselőinek be kell szüntetnie Montreal szentélynek titulálását a
menekültekkel és bevándorlókkal kapcsolatban. Hogy érdemi intézkedések nélkül tegyék ezt a
nyilatkozatot, anélkül, hogy minden bevándorló, menekült és státusz nélüli személy védelmét
garantálnák, nemcsak megtévesztő, de nagyban felelőtlen is.
Kérje meg a szervezeteket, amelyekkel kapcsolatban áll, hogy fogadják el a Solidarity City
Declaration-t (Szolidáris Város Nyilatkozatot) és csatlakozzanak a támogatóink egyre növekvő
listájához.
Építsük együtt támogató, szolidáris, egymást segítő hálózatainkat, amelyek túlmutatnak a
politikai érdek szimbolikus cselekedetein.
– A Community Advisory prepared by the Support Work and Solidarity City committees of
Solidarity Across Borders.
web: www.solidarityacrossborders.org
e-mail: solidaritesansfrontieres@gmail.com
facebook: www.facebook.com/CiteSansFrontieres
twitter: @SolidariteMTL
tél.: 438-933-7654 (messages only)

