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MOCIÓ “Oposició
Oposició a l’acord entre la UE i Turquia en matèria de refugiats
refugiats”
En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funci
Funcionament
onament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

Després de la desastrosa gestió dels governs europeus i de la Comissió Europea respecte
als refugiats de Síria, hem assistit a
aterrits
territs a la signatura de l'acord de devolució a terres turques
de les persones migrades demandants d'asil. Este acord amb Turquia ens fa avergonyir de les
nostres institucions com a europeus. Estats com el nostre que patiren l'exili de milers de persones
per la Guerra Civil, o altres com Alemanya, Polònia, Sèrbia o Hongria que patiren en carn pròpia
la II Guerra Mundial, es mostren insensibles al patiment dels refugiats de guerra. A hores d'ara de
dèsset mil refugiats que pertocaven a l'Estat, només hem ac
acollit
ollit a díhuit. Fa dues o tres
generacions els nostres pares i avis estaven vivint una situació semblant i ara els nostres
governants es mostren insensibles. És més, ningú ens assegura que nosaltres no puguem partir
partirla de nou. Que curta és la memòria human
humana.
A més a més, no oblidem que la guerra a Síria i altres llocs no és una fatalitat, sinó que és
el resultat dels interessos conjunts de diferents governs europeus, que sostenen, permeten i
fomenten la indústria armamentística i de les grans multinacionals de les matèries primeres. Una
guerra d'eixes dimensions sols pot persistir si està fomentada i perpetuada per les forces
internacionals. No és una guerra que ens siga aliena. Estem parlant doncs d'una guerra que ha
generat i generarà, mentre no es pare, m
milers
ilers de víctimes. Les hem vist en les nostres televisions
sent gasejades, colpejades i tractades a patades.
S'estima que unes deu mil persones refugiades, sol·licitants d'asil i migrants es troben
atrapades a Grècia, en la frontera amb Macedònia, en condi
condicions
cions terribles. Famílies, xiquetes i
xiquets xicotets, persones amb discapacitat i dones embarassades sense accés a la protecció a la
qual tenen dret a causa d'una política arbitrària i discriminatòria de tancament de fronteres. Amb
dificultats per aconseguir
guir aigua o aliments i dormint al ras en difícils condicions meteorològiques.
Este punt de la frontera és un botó de mostra del que succeeix a Grècia. Segons les autoritats
gregues, hi ha més de trenta mil persones atrapades en el país; segons l'Agència d
de les Nacions
Unides per als Refugiats, podrien ser setanta mil en poc temps. I mentre, la Unió Europea ha
negociat un acord amb Turquia per a enviar a estes persones a sòl turc. A un país que ja acull a
tres milions de refugiats. A un país on el respecte dels seus drets és més que qüestionable, on
fins i tot forces de seguretat han disparat contra persones que tractaven de passar la frontera i on
de manera sistemàtica se segueix reprimint al poble kurd.
Estes persones no vénen per capritx. Fugen de la guer
guerra
ra i necessiten protecció
internacional. El desafiament és enorme i requereix una resposta valenta que la Unió Europea no
està donant. Al contrari, està deixant esta responsabilitat en altres països. No oblidem, a més, que
Turquia està sofrint una involució
ó en les seues llibertats democràtiques. Però el principal que hem
de tenir clar és que obtenir refugi en cas de guerra no és un privilegi, sinó un dret que tenim tots i

Ajuntament
de Crevillent

cadascú de nosaltres pel fet de ser humans. I és una obligació dels nostres Estats el fet de fer-lo
efectiu. Europa, però, traeix la seua pròpia essència en signar un acord amb Ankara que fins i tot
li permet retornar a Turquia refugiats que ja es troben en sòl europeu. Europa, doncs, no vol fer
front els seus compromisos humanitaris i pref
prefereix
ereix pagar a un tercer, tercer que ja sabem del que
és capaç i que s'enriquirà i negociarà la liberalització de visats com a compensació. No podem
tampoc perdre de vista que Turquia és, a més, part activa en el conflicte sirià i té interessos en
esta guerra.
ra. El pitjor de tot és que també s'està mostrant totalment passiva en l'atenció als
refugiats, donat que estos representen un suculent negoci per a les màfies assentades en Turquia
que sols en un any han guanyat més de 1.200 milions d'euros amb el tràfic de persones.
Per la seua banda l'ONU ha posat el crit en el cel perquè l'acord que s'ha ratificat
incompleix clarament la legislació internacional en matèria de refugiats, en la mesura que s'està
promovent, entre altres coses, l'expulsió col·lectiva de ref
refugiats
ugiats i la restricció del dret d'asil. Tal és
la barbaritat jurídica que vol acordar
acordar-se
se que el Consell General de l'Advocacia expressà, el mateix
dia que es donà a conéixer, "el seu absolut rebuig al preacord" per vulnerar el dret internacional.
Siga com siga, les ciutadanes i ciutadans de Crevillent no volem sentir vergonya de tenir la
nacionalitat europea i demanem que la Unió afronte els seus compromisos humanitaris d'acord
amb la seua tradició intel·lectual i ètica.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Sol·licitar al govern en funcions i a tots els grups parlamentaris que s'oposen a
l'acord ratificat entre la UE i Turquia que possibilita l'expulsió massiva de refugiats
en sòl europeu a territori turc, demanant lla seua derogació.
2. Sol·licitar a la Comissió Europea que adopte totes les mesures legals i materials
necessàries per a fer valdre el dret d'asil a les ciutadanes i ciutadans de les zones en
conflicte.
3. Sol·licitar a la diplomàcia dels països de la Unió Europ
Europea
ea que utilitze tots els seus
ressorts per aturar la guerra a Síria, especialment exercint un control efectiu sobre la
compravenda d'armament, evitant finançar les diferents parts en conflicte a través de
la compravenda d'energia i matèries primeres, i pro
promovent
movent una gradual disminució
de la indústria armamentista europea i mundial, a través de la publicació de totes les
dades i contractes que es facen, implantant impostos especials a esta indústria i
evitant la ingerència dels lobbys en les decisions políti
polítiques.
4. Que l'Estat Espanyol pose en funcionament els mecanismes oportuns per tal
d'acollir de manera efectiva els refugiats que tinga assignats.
5. Declarar Crevillent com a "ciutat
"ciutat-refugi" i posar-nos
nos a la disposició del govern
corresponent en cas d'acollida.
6. Que el pròxim 9 de maig "dia d'Europa" l'Ajuntament de Crevillent col·loque la
bandera europea a mitja asta en mostra del rebuig a l'actual política europea envers
els refugiats i en senyal de dol per les víctimes que han perdut la vida en l'intent
d'arribar
bar a les nostres costes.
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7. Notificar este acord a la Comissió Europea, al Cap de l'Estat, al Govern del Regne
d'Espanya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat de l'Estat
Espanyol i als Grups Parlamentaris del Parlament Europeu perqu
perquè queden
assabentats de la nostra petició.

Crevillent, 19 d’abril de 2016

Vots A FAVOR  10 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA - NO ADSCRITA))
ABSTENCIONS  11 (PP - C’S)

