DECLARACIÓ DEL COMITÈ PER A L’ACOLLIDA DE LES PERSONES
REFUGIADES A CATALUNYA
Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament
forçat de centenars de milers de persones a causa de la pobresa, la guerra i la violència
en els seus països d’origen i que cerquen un espai de seguretat, llibertat i respecte dels
drets humans.
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària
totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenen
l’obligació ètica, moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades
respectant els drets fonamentals de l’asil i de la protecció internacional recollits en les
convencions internacionals, fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels
Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre
l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967. Els països que han ratificat la
Convenció, entre els quals l’Estat Espanyol, estan obligats a protegir els refugiats que
es troben en el seu territori, d’acord amb els termes de la pròpia Convenció.
Les institucions i actors del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades hem
mostrat des del primer moment la predisposició a contribuir a l’acció dels governs
europeus contribuint a l’acollida, el reassentament i la reubicació en el seu territori de
persones refugiades atesos els seus compromisos en defensa de la pau i del respecte
als drets humans i amb garantia de la seva seguretat.
Des d’aquesta perspectiva, el 28 de gener de 2014, el Govern va aprovar el Pla de
Protecció Internacional de Catalunya, elaborat amb les aportacions de diverses
institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària i que
defineix una sèrie de mesures a desplegar en quatre anys.
Posteriorment, amb l’Acord de Govern de data 22 de setembre de 2015, es va crear el
Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, com a òrgan
transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local i la
Generalitat.
És per tot el que s’ha exposat que el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades
a Catalunya s’adreça a la ciutadania i a les institucions públiques catalanes, espanyoles
i europees per fer públic la següent

DECLARACIÓ
•
•

Denunciem que els estats europeus no estan responent a la crisi humanitària
generada, així com la paràlisi i la incapacitat de la Unió Europea per liderar i
coordinar l’esmentada crisi d’acord amb els seus propis principis.
Considerem que la política d’asil ha de ser una política comuna en el marc de la
Unió Europea que ha de tenir el compromís de tots els seus estats membres.

•

Exigim el compliment dels tractats internacionals i dels drets humans per a les
persones migrants amb necessitats de protecció internacional que provenen de
països en guerra, violència o amb vulneracions dels drets humans.

•

Demanem que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d’una
operació permanent d’ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la
pèrdua de vides humanes i la salvaguarda de la integritat física de les persones
que intenten arribar a la Unió Europea, especialment de les més vulnerables.
Cal obrir immediatament, doncs, vies segures i proporcionar transport aeri i
marítim a totes les persones refugiades que s’hagin de desplaçar a estats
d’Europa i que tinguin capacitat suficient per a rebre’ls.

•

Demanen a la UE que iniciï els tràmits oportuns per tal que el President Bashar
Al Asad, els dirigents de l’Estat Islàmic i de tots els responsables de crims contra
la humanitat siguin jutjats per la Cort Penal internacional, d’acord amb el que
estableix l’article 5 de l’estatut del CPI, el qual la fa competent per jutjar crims
de guerra, genocidi, crims de lesa humanitat i crims d’agressió.

•

Manifestem la nostra oposició a que qualsevol acord que es pugui formalitzar
per part de la Unió Europea amb Turquia comporti la possibilitat de procedir a
expulsions col·lectives de persones refugiades cap a territori turc. Igualment
qualsevol acord ha de contemplar el respecte al principi de no devolució i a
rebre protecció en els termes previstos a la Convenció sobre l’Estatut dels
Refugiats.

•

Demanem al Govern espanyol que admeti les quotes determinades per la Unió
Europea el passat mes de setembre i que ampliï el nombre de refugiats en
funció de la dimensió de la crisi humanitària.

•

Demanem que tant des de la perspectiva dels estats europeus com entre l’estat
espanyol, les comunitats autònomes, les administracions locals i les entitats,
s’estableixin protocols d’actuació per a una adequada coordinació i gestió de
l’acolliment.

•

Anunciem la voluntat del govern de la Generalitat i de les administracions locals
catalanes de:

1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal
de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació i
reassentament de les persones sol·licitants d’asil o refugiades a l’Estat espanyol
2. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal
d’incrementar l’ajuda les persones amb necessitats de protecció internacional
situades a segons països i les que es troben en països de trànsit
3. Promoure accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.
4. Impulsar la formació de professionals i entitats per facilitar la detecció,
l’acompanyament i el suport de les persones amb necessitats de protecció
internacional.
5. Impulsar, des de les diferents institucions i organismes europeus en els que
participen els membres d’aquest Comitè, tota mena d’accions orientades a
garantir el compliment del dret internacional i la dignitat de les persones
refugiades.
6. Proposar a l’Estat espanyol, i d’acord amb les entitats especialitzades,
l’increment de recursos i la flexibilitat del programa estatal d’acollida i
integració.
7. Realitzar les accions pertinents per tal d’establir protocols de cofinançament
amb l’Estat a partir dels recursos que el propi Estat rep de la UE, de manera que
finalitzat el període d’acompanyament per part de les entitats, les
administracions públiques catalanes puguin seguir donant-los suport fins
arribar a la plena autonomia.
Finalment,
•

Demanem una especial sensibilitat als creadors d’opinió, líders polítics i mitjans
de comunicació per prevenir actes de xenofòbia, racisme i islamofòbia.

•

Agraïm als voluntaris, activistes, entitats de suport als refugiats, habitants i
pescadors de les illes del Mar Egeu i la Mediterrània com Lampedusa o Lesbos
la seva activitat de recolzament, suport i salvament de persones refugiades.

•

Reconeixem la bona feina, amb recursos sovint insuficients, que porten a terme
les entitats especialitzades en l’atenció a les persones refugiades, així com
també totes de totes aquelles que promouen accions de sensibilització i
mobilització de la ciutadania.

•

Reconeixem l’aportació que les persones refugiades fan al nostre país i,
sobretot, a la defensa dels valors democràtics al món.

•

Agraïm les mostres de solidaritat expressades per la ciutadania catalana.

