
#CaminsDePau

generen patiment com la detenció, 
l'internament i les devolucions sumàries de 
persones migrants, tant en territori com en 
fronteres terrestres i marítimes.

07PROMOURE 
la integració com un procés bidireccional que 
reconeix i valora les riqueses de les diverses 
cultures, contribuint a conformar una 
autèntica ciutadania global coneixedora de 
les causes de les migracions forçoses i del 
refugi i compromesa amb la solidaritat, amb 
els Drets Humans i amb la construcció d’una 
cultura de l’hospitalitat.

08SALVAR VIDES 
de les persones que creuen fronteres i 
DEFENSAR les organitzacions humanitàries i 
persones defensores que lluiten pels seus 
drets.

09FLEXIBILITZAR 
els requisits i els procediments per a la 
renovació i l'obtenció de permisos de 
residència i/o treball per combatre la 
irregularitat sobrevinguda i fomentar la 
inclusió social i la igualtat d'oportunitats, 
especialment en context post COVID-19.

10REFORÇAR 
la Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, destinant el 0,7% de la 
Renda Nacional Bruta a l'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament (AOD), el 10% de l'AOD a 
l'Ajut Humanitari i el 6% d'aquesta a 
l'educació en aquests contextos, de manera 
que es garanteixi el dret a una educació de 
qualitat dels nens, nenes i adolescents 
refugiats i migrants a tots els països i 
circumstàncies.

01PROMOURE LA PAU 
com a únic camí possible per a la convivència 
entre pobles. El diàleg i l'entesa han de ser els 
instruments per garantir una pau duradora i 
sòlida al món.

02GARANTIR 
eficaçment el dret a sol·licitar asil a la Unió 
Europea i polítiques de protecció a la població 
que fuig de l'horror de la guerra, tenint en 
compte d'una manera especial les persones 
que puguin estar en condicions de més 
vulnerabilitat. Amb l'exemple de la població 
ucraïnesa ha quedat demostrat que si hi ha 
voluntat política, aquestes respostes 
d'hospitalitat poden ser possibles. 

03ESTABLIR 
vies segures i legals d'accés i estada, i 
IMPULSAR processos de reassentament, visats 
humanitaris i reagrupament familiar.

04AMPLIAR 
els sistemes d'acollida a persones que arriben, 
així com els sistemes d'acollida a sol·licitants de 
protecció internacional, garantint places 
suficients i condicions mínimes de dignitat.

05DEFENSAR 
a la UE que el nou marc regulador que 
conforma l'anomenat Pacte Europeu de 
Migració i Asil es basi en una autèntica 
solidaritat entre els països europeus i en el 
compromís amb els drets humans i amb els 
valors de la Unió.

06POSAR FI 
a pràctiques migratòries repressives que camins.hospitalidad.es

Suma el 
teu CAMÍ.

Expressem 10 DEMANDES als i les 
representants de les institucions 
europees perquè garanteixin el 
compliment dels drets humans de les 
persones que es veuen forçades a buscar 
refugi lluny de casa seva:

Continuem caminant per reclamar una 
societat d'acolliment i inclusió. Les 
situacions de conflicte armat, com 
actualment succeeix a Ucraïna, Síria, 
Iemen, Etiòpia i moltes altres regions 
del món, l'empobriment i la desigualtat, 
la manca d'accés a recursos de vida i el 
canvi climàtic provoquen que més de 
100 milions de persones es vegin 
forçades a desplaçar-se al món.


