PROPOSTA DE RESOLUCIO MURS A EUROPA

Des de les ultimes eleccions nord-americanes els europeus ens hem estat
escandalitzant per les polítiques d’immigració i pel famós mur de Mèxic. No
obstant el cert es que com a europeus l’única acusació que els nostres
governants podrien fer a en Trump es la de ser un vulgar imitador.
Els murs que separen Grècia de Turquia i Macedònia, els que separen
Hongria de Sèrbia, l’ús del mar Mediterrani com si del fossat d’un castell es
tractes, o, els que tenim mes propers, les tanques a Ceuta i Melilla, son
exemples de com nosaltres ja vam inaugurar la política de murs front als
estrangers
No contents amb això els nostres governants no han considerat suficient
establir barreres físiques a les fronteres, sinó que han incorporat elements
pretesament “dissuasius” com les tristament famoses concertines, capaces de
provocar ferides de consideració en els que intenten saltar la tanca, o l’ús de
les forces de seguretat sense cap tipus de cobertura legal per evitar que ningú
passi, com per exemple a la platja del Tarajal o amb les “devolucions en
calent”.
La hipocresia entre els que clamen contra les polítiques d’extrema dreta de
LePen o Farage, però al seu torn les apliquen als seus països, com succeeix
a Espanya, es flagrant, i cal revertir aquesta aplicació.
L’immigrant no es un enemic, es simplement algú que ve buscant una vida
millor, i se l’ha de tractar com a qualsevol altre esser humà. En cas de no
voler que vinguin la solució es senzilla, ajudar a millorar la vida en els seus
països d’origen, tot i que desgraciadament els ajuts a la cooperació
internacional també han estat retallats pel nostre govern.
Davant d’aquestes situacions inacceptables com a JSC
1-Manifestem un posicionament clar i contundent contra qualsevol tipus de
mecanisme destinat a separar fronteres de forma coercitiva, be siguin

construccions, murs o tanques, o d’altres tipus, com forces policials o milícies
creades ad hoc.
2- Exigim a tots els poders públics governats o suportats per nosaltres que es
posicionin contra aquestes polítiques disgregadores, així com que s’exigeixi al
govern espanyol la retirada immediata dels diferents elements “dissuasius”
que estan a la frontera de Ceuta i Melilla.
3-Exigim que les actuacions a la frontera es duguin a terme amb totes les
garanties legals i amb el respecte absolut als drets humans.
4-Demanem la immediata posada en pràctica de polítiques reals d’acolliment
per a refugiats i immigrants, i exigim a les administracions que no s’escudin en
termes competencials, com ha fet l’Estat per evitar que altres ens duguin a
terme aquestes polítiques.
5-Exigim un augment en els fons destinats a cooperació internacional, l’únic
mecanisme real per a aconseguir que les condicions de vida en els països
d’origen dels immigrants millorin.

