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LAMPEDUSA I CEUTA, DUES CARES DE LA MATEIXA POLÍTICA MIGRATÒRIA.
CAP PERSONA NO ÉS IL·LEGAL!
36a AGO – Barcelona, 15 de març de 2014
El 3 d'octubre de 2013, 368 persones migrades es van ofegar a Lampedusa, intentant
arribar a Europa. Ningú no va anar al seu rescat. Llavors el món va saber que a Itàlia
era vigent una llei que, entre altres coses, penalitza els ciutadans que prestin auxili a
persones migrades que intentin traspassar la frontera. Els auxilis van arribar tard i
malament, només a partir de la indignació de l'opinió pública.
Fa poques setmanes, a l’Estat espanyol es va viure un nou capítol d'aquest crim.
Almenys 15 persones van morir intentant entrar nedant a Ceuta mentre agents de la
Guàrdia Civil els disparaven amb material antidisturbis, tal com han demostrat les
imatges enregistrades.
A les portes d'Europa han mort milers de víctimes, gairebé 20.000 els últims 25 anys. I,
malgrat això, la Unió Europea no ha deixat d'invertir milions d'euros per seguir
reforçant i militaritzant les fronteres. El fenomen, de causes estructurals, només ha
tingut com a resposta el reforçament de Frontex, el blindatge compartit de les
fronteres. És fals que estiguem a les portes d'una invasió de la immigració. Mentre
donen suport a polítiques d'espoli i d'explotació als països d'origen, la dreta intenta
transmetre aquesta fal·làcia per justificar una determinada política repressiva i farcida
de tòpics.
Per tot això, demanem:


La dimissió o el cessament immediat del ministre de l’Interior, Jorge Fernández
Díaz, després que s’hagi negat a donar explicacions en el marc d’una comissió
d’investigació parlamentària. Alhora, hi ha hagut fins a 5 versions
contradictòries amb el director general de la Guàrdia Civil.



Eliminar les ganivetes de la tanca instal·lada a Melilla, denunciada per les ONG
pels greus danys físics i la denigració humana que provoca.



Tancar els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), una mena de presons per
a persones que només es troben en situació administrativa irregular, però que
no han comès cap delicte. Transitòriament, garantir condicions de dignitat
humana en l’interior d’aquestes instal·lacions dependents de l’Estat i controlarles per part de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat.



Treballar per un marc europeu d'immigració, asil i refugi, que no dificulti
l'entrada legal i que deixi de perseguir i penalitzar les persones migrades com si
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fossin delinqüents.


Necessitem més mecanismes de control democràtic sobre la gestió de les
fronteres europees, com ara un Consell Assessor obert a ONG, un Comissionat
sobre Drets Fonamentals i un Codi de Conducta per a Frontex. Necessitem una
política europea comuna amb recursos per garantir una bona acollida de les
persones migrades en tots els punts del continent i especialment en aquelles
zones amb més necessitats.
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