PER UNA EUROPA DE LES PERSONES
I ELS DRETS DELS REFUGIATS

Des de l’Assemblea de Moviments Socials de Mallorca ens adherim al
manifest de dia 23 de març, llegit a la plaça d'Espanya, a la
concentració pels Refugiats.
Expressam la més gran indignació per la vergonyosa i greu crisi
humanitària que afecta centenars de milers de persones que cerquen
refugi a Europa fugint de guerra i destrucció.
Expressam la nostra solidaritat envers totes les víctimes de la violència
terrorista i dels conflictes bèl·lics: París, Brussel·les, Pakistan... i
denunciam els abusos que s’estan cometent contra les persones
refugiades, que busquen asil i una vida en pau.
Constatam la manca d’una política decidida de suport a les víctimes
dels conflictes d’Orient Mitjà que ha culminat amb l’ignominiós pacte
entre la Unió Europea i Turquia, que vulnera totes les normes del Dret
Internacional i, de manera específica, la Carta dels Drets Fonamentals
de la Unió Europea. El tancament de fronteres de manera unilateral
manifesta la manca d’ètica i la conculcació dels valors propis de
l’Europa civilitzada.
PER AIXÒ:
1)Reivindicam els valors de tolerància, respecte i suport als
drets fonamentals de la persona.
2)Demanam a les autoritats europees que no es deixin
arrossegar per la falsa associació entre presència massiva de
refugiats i perill terrorista.

3)Denunciam les actituds egoistes, xenòfobes i racistes que
no es poden combatre amb la suspensió del dret de lliure circulació,
ni amb la devolució de refugiats als seus llocs d’origen, ni amb la
limitació de les llibertats.
4)Volem que la Unió Europea sigui fidel als seus principis
fundacionals i actuï d’acord amb el més estricte respecte als Drets
Humans.
5)Reclamam que Europa treballi per bastir una política
exterior comuna i efectiva i que desenvolupi la cooperació
internacional.
6)Demanam al govern espanyol que faci efectius els
compromisos adquirits sobre acolliment de refugiats i que no
accepti el pacte entre UE i Turquia.
7)Reclamam al Parlament i al Govern de les Illes Balears que
liderin una acció decidida en defensa dels drets humans, implantant
a casa nostra una política d’acollida i integració real, eficaç i
inclusiva.
8)Ens dirigim al conjunt de la ciutadania de Balears demanant
el seu compromís solidari per resoldre un problema que ens afecta a
totes i a tots.
9)Oferim el nostre suport i col·laboració a les institucions
públiques i a les organitzacions no governamentals en la tasca en
favor de l’acolliment als refugiats i de la seva inserció a la nostra
societat.
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