DECLARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN
DESPÍ EN SUPORT DE LES PERSONES REFUGIADES
Només el conflicte a Síria ha provocat el desplaçament de 4.000.000 de persones segons ACNUR, l’Alt Comissionat per als Refugiats de Nacions Unides.
A Turquia romanen al voltant de 2.000.000. El Líban, l’Iraq, Jordània, Egipte i
altres països nord-africans es reparteixen gairebé la totalitat de la resta.
Algunes persones han preferit continuar camí, per això, entre altres nacionalitats, molts sirians formen part de les 264.500 persones que han arribat a
territori de la Unió Europea a través de la Mediterrània des de gener fins al 14
d’agost d’aquest any 2015, segons l’ACNUR. I son més de 400.000 les persones
han sol·licitat asil en països europeus en els primers sis mesos d’aquest any.
La tragèdia de Lampedusa a l’octubre de 2013, en què van morir 368 persones,
va marcar una desgraciada fita en la Unió Europea. Les reaccions dels dirigents
comunitaris i nacionals ens van induir a pensar que es posarien en marxa solucions perquè no tornés a repetir-se una tragèdia humana d’aquestes dimensions. Malauradament, dos anys després seguim assistint a morts no només a
la Mediterrània, sinó a tot el territori europeu, de persones innocents que tenen
com a únic propòsit fugir de la guerra o de la misèria. Avui la tragèdia és que
milers de persones desesperades fugen de la mort i estan disposades a arriscar
la seva vida i, en massa ocasions, perdre-la, a la cerca d’una vida millor a Europa. La tragèdia creix i s’agreuja cada dia que passa, per la manca de resposta
de les institucions europees.
No podem acceptar com a inevitables les tragèdies humanes que viuen les
persones refugiades ni les morts de persones que s’ofeguen a la Mediterrània o
s’asfixien tancats en un camió. No els podem deixar a mans dels traficants de
persones sense escrúpols en el camí cap a un futur millor, perquè si no tenen
una altra alternativa en la seva fugida, seguiran arriscant les seves vides.
En aquestes circumstàncies cal que tots els països s’involucrin al màxim en
buscar solucions als problemes i des de la Comissió Europea s’han fet propostes
perquè tots els països de la Unió actuïn d’acord amb el principi de defensa dels
Drets Humans.

Per descomptat que no hi ha fórmules senzilles per escometre totes les actuacions que cal abordar per mitigar un problema que resulta de màxima complexitat en la seva arrel i en les seves derivades. Són necessàries mesures nacionals,
europees i internacionals, mitjanes a curt, mitjà i llarg termini, plans i perspectives noves per a un problema que s’ha manifestat com mai ho havia fet. Segurament no seran les úniques propostes vàlides i viables, però sí cal considerar
que són els mínims per començar a treballar en la bona direcció.
Per tot això, Sant Joan Despí es compromet a:
• Donar suport a totes les vies diplomàtiques existents i promoure la creació de
totes les que siguin necessàries per actuar amb determinació en la recerca de
la pacificació dels països en conflicte.
• Treballar en favor d’una política integral d’immigració i asil a la Unió Europea.
La Unió ha de comptar amb les competències per abordar en comú els instruments d’ordenació dels fluxos migratoris, la integració i la cooperació amb tercers països, així com una autoritat capaç d’adoptar decisions executives quan
la situació ho requereixi.
• Reforçar, des d’una perspectiva europea i nacional, el diàleg i la cooperació
amb els països del nord d’Àfrica que permetin una adequada atenció a les
persones refugiades i actuar contra les màfies que trafiquen amb les persones
posant en perill les seves vides.
• Reforçar així mateix la cooperació amb els països en conflicte i amb els que
acullen un major nombre de persones refugiades, complementant l’assistència
de l’ACNUR i la Unió Europea.
• Acceptar les sol·licituds proposades per la Comissió Europea i augmentar de
forma immediata el pressupost destinat a l’asil i l’acollida.
• Dissenyar amb urgència un Pla d’acollida humanitària a persones refugiades. Aquest pla ha de tenir disposades places d’acollida dignes, possibilitats
d’escolarització per als menors, atenció sanitària i social, en col·laboració amb
totes les institucions i organitzacions.

• Aprovar el més aviat possible el Reglament de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre,
reguladora del dret d’asil i la protecció subsidiària.
• L’Ajuntament de Sant Joan Despí es compromet a sumar-se a la Xarxa de Ciutats Refugi, preparant dispositius d’acollida i convida a la ciutadania a implicarse i col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en l’atenció i ajuda a les
persones refugiades.
• Desenvolupar una campanya de sensibilització a la població sobre la necessitat de comptar amb una política d’asil com a part essencial de la democràcia,
el respecte a la dignitat humana i als drets humans, i que així mateix procuri
prevenir l’aparició actituds racistes o xenòfobes.
•La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a les persones Refugiades que integri les entitats i organitzacions de Sant Joan Despí, la Comissió
de Solidaritat, la Taula de Coordinació de Serveis Socials, amb l’objectiu de realitzar un treball estable i permanent que coordini i posi en marxa les diferents
mesures per a la millor atenció i suport a les persones refugiades. Alhora que
aglutini i doni resposta a la voluntat d’ajudar de la ciutadania.
• Traslladar aquesta declaració als governs de l’Estat i de la Generalitat, així
com a les entitats socials de Sant Joan Despí, en especial a aquelles que desenvolupen tasques de solidaritat i cooperació.
Sant Joan Despí, 7 de setembre de 2015
Ajuntament de Sant Joan Despí

