COMUNICAT DE LES SECTORIALS DE PAU I DRETS HUMANS I MUNICIPALISME SOBRE ELS ÚLTIMS
ESDEVENIMENTS EN LA CRISI DE LES PERSONES REFUGIADES
El passat 10 de juny, el vaixell Aquarius de Metges Sense Fronteres (MSF) amb més 600 persones a
bord procedents d’embarcacions que havien naufragat en fugir de Líbia i d’altres parts d’Àfrica en
la mediterrània, restava a l’espera de l’autorització de l’atracament del vaixell en ports italians.
Aquesta autorització no es va arribar a produir, ja que el ministre d’interior i líder de la Lega Norte,
Matteo Salvini, va donar l’ordre de tancar els ports a l’embarcació, fet que ha generat l’aturada del
vaixell durant dies a la deriva. Finalment, el govern d’Espanya ha donat l’autorització de
desembarcament de l’Aquarius al port de València. La vicepresidència del Govern d’Espanya i la
Generalitat valenciana estan coordinant l’operatiu d’acollida a les persones refugiades
conjuntament amb entitats del tercer sector. Alhora, les entitats municipalistes d’arreu de l’estat
s’estan mobilitzant per tal d’integrar tots aquells municipis que recullin les condicions per fer front
a les demandes d’acollida a través de l’Oficina de Coordinació Nacional d’Ajuda al Refugiat.
L’emergència del Aquarius evidencia la falta de credibilitat de les polítiques migratòries europees,
on es prima la seguretat i el control en comptes de les causes humanitàries. Això comporta la
violació de drets a les portes d’Europa, també en la nostra frontera sud a Ceuta, o Turquia, on cada
dia milers de persones veuen vulnerats el seu dret a l’asil. A finals de mes es debatrà la reforma del
reglament de Dublín, que atorga la responsabilitat de l’acollida de persones refugiades a cada estat
membre i que estat l’excusa amb la que els països s’han escudat per no ajudar a les persones
refugiades a l’alta mar.
Davant aquesta situació, són les ONGs les que estan suplint les obligacions estatals i europees de
rescat marítim, alhora que són criminalitzades per fer valer els drets humans amb uns discursos
sobre immigració il·legal i xenofòbia que poc tenen a veure amb la crisi humanitària del dret a l’asil.
Alhora, les localitats d’arreu de l’estat s’han mobilitzat per poder donar resposta al dret d’asil de les
persones que busquen refugi, demostrant un cop més la capacitat organitzativa i solidaritat de les
ciutats per donar resposta a reptes globals.
Des de Joves d’Esquerra Verda manifestem la necessitat d’abordar d’una vegada per totes la crisi
humanitària de la mediterrània per part de les institucions europees, que compulsi a tots els estats
membres a garantir el dret d’asil i que aquesta decisió no recaigui en la voluntat individual dels
governs nacionals; alhora que es doni suport i es generi un teixit col·laboratiu entre els diferents
nivells administratius i les ciutats i pobles, que realment són els actors institucionals que estan
donant resposta a una de les majors crisis humanitàries del segle XIX.
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