Acord de la Junta de Portaveus sobre l’ajut a les persones refugiades sirianes
Durant les darreres setmanes hem pogut veure la difícil situació dels refugiats
sirians de les persones refugiades que intenten arribar a Europa fugint de la
guerra de Síria. Estem davant una crisi humanitària de caràcter extraordinari i
que no ens deixa indiferents a moltes persones, entitats i institucions.
Estem convençuts Amb el convenciment que des d’Europa podem fer molt més
per ajudar-los del que s’ha fet fins ara i, per això, cal que reaccionem de
manera urgent posant al seu abast tots els nostres recursos per tal de
proporcionar-los l’atenció necessària.
És per tot això, que la Junta de Portaveus, reunida en data 3 de desembre
setembre de 2015
ACORDA
1.- Instar el govern de l'Estat espanyol a modificar la seva actitud de no voler
acceptar l'augment de la «quota» de persones refugiades; així com al govern de
la Generalitat a dotar de recursos el Pla de Protecció Internacional que té
aprovat.
2.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Rubí de convertir-nos, en la
mesura de les nostres possibilitats, en ciutat acollidora, tot preveient els
mecanismes de desobediència davant de les possibles negatives de l'Estat
espanyol, que és qui té la competència de permetre l'entrada i adjudicació de
l'asil polític a les persones refugiades, a facilitar les coses.
3.- Convocar el Consell de Cooperació local per tal de coordinar les nostres
accions amb les entitats del sector.
4.- Posar-nos en contacte amb les associacions Assil.cat Asil.cat i Stop Mare
Mortum, entitats referents en aquests àmbits, per a que participin, ens orientin i
sumem esforços en aquestes tasques; així com amb la comunitat siriana
present al nostre territori.
5.- Determinar, paral·lelament, els recursos que la pròpia ciutat de Rubí pot
oferir i preveure les partides pressupostàries que es poden destinar. Aquests
recursos han de preveure les necessitats de les persones acollides en matèria
d'allotjament i comfort, atenció sanitària i psicològica, i l'acompanyament durant
el temps d'estada a la ciutat; i especialment com s'oferirà a aquestes persones
l'accés als serveis bàsics.
6.- Preveure mesures de sensibilització envers la ciutadania i mecanismes de
canalització de les propostes de suport, així com mesures protecció dels
nouvinguts davant del racisme i el feixisme, sense establir diferenciacions entre
persones refugiades i migrades.

Des de l'Alternativa d'Unitat Popular creiem que cal tenir en compte que només
amb la declaració de voluntat d'esdevenir un municipi acollidor de persones
refugiades no és suficient.
Cal denunciar, en primer lloc, l'actitud de l'Estat espanyol de no voler
augmentar les «quotes» d'acollida de refugiats: recordem que parlem de
persones que es troben fugint d'un conflicte bèl·lic, i no podem oblidar que
l'Estat espanyol és un país que també ha generat refugiats de guerra i és
pràcticament un deure per a nosaltres donar exemple d'acollida, com altres ho
van fer abans amb nosaltres. A més, també cal instar el govern de la
Generalitat a dotar de recursos el Pla de Protecció Internacional que podria ser
una bona eina per començar a treballar en l'acollida de les persones refugiades:
tenir aprovat un Pla d'acollida però sense destinar-li recursos no serveix per
res.
Cal preveure, en segon lloc, quina és la capacitat de primera acollida de la
ciutat de Rubí, i quins són els recursos que s'hi poden destinar: saber en quins
espais podran desenvolupar la seva estada, que es preveu llarga, amb dignitat;
garantir que puguin ser atesos en la seva llengua; posar atenció sanitària i
psicològica a la seva disposició; garantir el seu accés als serveis bàsics, i
preveure un acompanyament a llarg termini perquè se sentin plenament
integrats en la nostra comunitat i no siguin víctimes d'atacs de caire racista i
feixista com ha passat en alguns centres a Alemanya.
Finalment, creiem que cal incloure un retret a les polítiques que està aplicant la
UE, la seva reacció tardana i la seva hipocresia: molts dels estats membres,
entre ells l'Estat espanyol, financen aquests conflictes a través de la venda
d'armes; l'actitud passiva davant de Turquia, col·laboracionista amb l'Estat
Islàmic mentre massacra les milícies kurdes; la manca de planificació per
respondre amb emergència a aquest tipus de crisis humanitàries i l'aprofitament
del discurs de les màfies que s'aprofiten de la desesperació de les persones
refugiades quan és precisament a causa de la manca de facilitats de la UE en
obrir les fronteres.

