Resolució aprovada pel tancament immediat dels Centres d’Internament
d’Estrangers
Des de Joves d’Esquerra Verda ens oposem als Centres d’Internament d’Estrangers i
demanem el tancament immediat del CIE de Barcelona, situat a Zona Franca, com de la
resta dels CIES.
Els Centres d’Internament d’Estrangers són recintes on els estats retenen estrangers
sotmesos a expedients d’expulsió del seu territori. A Espanya legalment són
establiments públics de caràcter no penitenciari on la retenció es dóna de manera
cautelar i preventiva. Estem parlant de persones que no han comés cap delicte, només
una falta administrativa; els CIEs contribueixen de forma greu a la estigmatització i
criminalització de les persones migrades.
Els CIEs actualment són espais totalment opacs, als quals ni les organitzacions ni les
institucions que vetllen pels Drets Humans hi tenen accés, ni hi exerceixen cap control. I
des de l’interior dels quals hi ha queixes continues d’agressions i abusos per part de les
autoritats.
Al CIE de Barcelona, fins a una cinquantena d’interns van entrar en vaga de fam el
gener d’aquest any; denunciant la carrega policial de la unitat d’antidisturbis de la
Policia Nacional a l’interior de l’edifici, resposta a una manifestació a l’exterior del
centre que ja en demanava el tancament.
A dia d’avui, el CIE de Barcelona ja compta amb tres morts al seu historial. I, al mancar
del dret a tutela judicial, no podem comptabilitzar les denúncies d’agressions ni abusos
policials.
El que està clar és que és un espai que actualment presenta menys garanties que una
presó, un espai on es poden vulnerar els Drets Humans amb total impunitat i on
actualment es concentraria el major grau de racisme institucional, buscant així mateix
infondre por a la población migrada.
Per tot això Joves d’Esquerra Verda exigeix:

-

El tancament immediat del CIE de Barcelona com a primer pas per acabar amb
tots els CIEs.

-

La llibertat dels afectats per aquesta causa administrativa mentre es resol el seu
cas.

-

Que s’investigui el tracte d’humiliacions i tortures que han sofert els retinguts
dins dels CIEs des de la seva creació; amb totes les conseqüències i
responsabilitats.
Mollet del Vallès, 25 d’Octubre de 2014

