RESOLUCIÓ
Barcelona, 15 de febrer del 2017

Refugiats: “Volem Acollir”
La Carta de Valors de la nostra organització proclama fermament que ens sentim
socialistes, és a dir, que el nostre objectiu principal és assolir una societat més justa,
equilibrada i sostenible, on homes i dones cooperin entre sí en base als principis de
llibertat, igualtat i solidaritat i, per tant, creiem en una societat democràtica on sigui
possible el ple desenvolupament de les capacitats individuals i es garanteixi la igualtat
d’oportunitats entre tots el ciutadans. La nostra ferma defensa de la igualtat es fonamenta
en la convicció que cal construir una societat lliure i democràtica, sense discriminacions per
raó de sexe, país d’origen o orientació sexual.
Per aquesta raó la Joventut Socialista de Catalunya s’ha posicionat repetidament amb
especial contundència en relació a la crisi dels refugiats; tot condemnant aferrissadament
l’actuació del Govern del PP al nostre Estat i de la Dreta Europea.
Ara bé, en el transcurs dels darrers anys la situació crítica dels refugiats no ha cessat pas;
ben al contrari, la OIM (Organització Internacional per les Migracions) estima que des de
l’any 2000 han mort més de 35.000 persones al mar Mediterrani, i més de 5.000 persones
només l’any 2016. A més, milers de persones refugiades es troben a assentaments, fugint
dels seus països d’origen, abandonant la vida que coneixien i la terra on van néixer per
cercar qualsevol oportunitat als països europeus que els acullen o ho haurien de fer. Així
doncs, aquestes persones viuen situacions que els fan considerar arriscar la seva vida i en
molts casos també la dels seus fills i altres sers estimats, per fugir de la terrible situació que
existeix als seus països d’origen per, en molts casos, acabar perdent la vida o restar
indefinidament a l’espera d’una acollida que no arriba.
El clima social que es substància envers aqueta circumstancia tampoc ha canviat, ben al
contrari, malauradament encara es constatable la por i la desconfiança social envers les
persones pel color de la seva pell, la seva procedència o la religió que professen o,
simplement, és més freqüent al seu país. Aquest clima no ha estat pas desaprofitat per la
dreta del nostre país i de la Unió Europea, com tampoc a nivell internacional. Ben al
contrari, la dreta sempre està disposada a avivar la flama del racisme i la irracionalitat,
proclamant la conseqüent necessitat d’impedir l’entrada a persones nouvingudes
procedents de determinats països, practicants de determinades religions o pertanyents a
determinats col∙lectius. El rerefons, en tot cas, és la por irracional a allò diferent o a la
pèrdua de la sensació d’estabilitat que genera allò conegut, l’immobilisme, el racisme
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ideològic aferrissat i, amb freqüència, a tot plegat no li manca pas un rellevant component
social. El màxim exponent i recent evidència d’aquesta situació a és la victòria de Trump als
Estats Units, amb la vergonyosa política racista que defensa, les mesures d'immigració i la
construcció d'un nou mur al llarg de la frontera entre Estats Units i Mèxic que
orgullosament proclama.
Per tot plegat, en primer lloc, la nostra organització té la convicció que les persones
d’esquerra, de manera individual i col∙lectiva, hem de ser coherents i corresponsables amb
la descrita situació, tot contribuint a desmitificar les fal∙làcies i les consideracions de caire
racista que, poc a poc, s’han anat enquistant en la nostra societat i que es fan palès de
manera quotidiana. En segon lloc, tots plegats, hem de dir ben alt i ben clar a la dreta
europea i espanyola, qui actualment està vulnerant absolutament el dret d’asil a les
fronteres geogràfiques de Ceuta i Melilla, que han d’abandonar aquest discurs amb el que
emmalalteixen i vicien la societat; tot pressionant per aconseguir que es comencin a
prendre mesures amb una sensibilitat absolutament oposada a la que fins ara ha guiat les
polítiques d’aquests governs retrògrads. A nivell internacional la fermes a del nostre discurs
no pot ser pas menys intensa; cal que ens organitzem internacionalment per exigir que es
prenguin decisions socialment justes i es doni resposta a aquesta situació de manera
immediata.
En conseqüència, la JSC reivindicarà fermament la insuficient resposta d’Europa i del
Govern de l’Estat davant la crisi de refugiats i participarà activament a la mobilització per
l’acollida de persones refugiades i migrants “Volem Acollir” d’aquest cap de setmana; tot
mantenint que la rellevància d’aquesta qüestió és plenament vigent i la necessitat de donar
resposta imperativa.
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