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20 de juny de 2019 

Des de la Plataforma Les Balears Acollim: 

MANIFESTEM La nostra profunda preocupació, per: 

Les conseqüències derivades de la manca de respecte al Dret Internacional de Drets 

Humans, per l’abandonament de responsabilitats contretes, per compromisos no 

complerts i per la banalització del sofriment humà per part de la UE i d’Espanya com a 

país membre. 

La falta de polítiques d’acollida dignes, que compleixin amb el dret internacional 

humanitari, les directrius europees i el dret internacional de drets humans, en les que es 

garanteixi, entre d’altres aspectes, l’assistència lletrada i vies d’accés legals i segures a 

Europa. 

La impresentable i indignant persecució i penalització del rescat marítim.  

La qüestionada i lamentable gestió, així com la idoneïtat mateixa dels CIEs.   

rets  

L’infern de Líbia, sense garanties de respecte als Drets Humans, ni seguretat de la vida 

humana en el mar.  Els informes d’ACNUR en els que s’afirma "que el Mediterráneo es 

mucho más letal. En el 2015 de cada mil personas que lograban cruzar el Mediterráneo 

por Italia morían 19. Ahora son 293", així ho corroboren. 

El deteriorament i les condicions degradants a les que es veuen sotmeses les persones 

retingudes i  agarberades en Camps de Refugiats a Grècia, i altres països de la UE i 

fronterers. 

El qüestionament, i en alguns casos, el menyspreu a la Declaració Universal dels Drets 

Humans, i allò que suposa per la convivència; el qual ens condueix cap al no-res, i cap a 

un futur incert en molts aspectes. Allò que està en joc ens interpel·la a totes i tots. 

 

Por tot això, 

RECLAMEM d’Espanya i la UE: 

- Revisió completa de las polítiques d’acollida. En les que els estàndards internacionals 

de Drets Humans siguin els referents a considerar. 

- La presa de mesures urgents que contemplin facilitar vies legals i segures per acollir a 

les persones atrapades a Gràcia i altres països de la UE i fronterers. 

- El compliment del compromís d’Espanya de 2018, de reubicar a 1200 persones. 

- La revisió dels acords en marxa, que han suposat, de fet, la externalització del control 

de les nostres fronteres, en les que es prioritzi i garanteixi el respecte dels DDHH. 

 

CONVOQUEM: 

A las institucions locals i a la ciutadania en general, a que es sumin a las mencionades 

peticions. 

 


