
En Hospitalidad queremos de novo
saír a camiñar para expresar que
queremos unha Unión Europea que
sexa coherente e fiel cos seus valores
fundacionais e que se compromete
para garantir as condicións dignas no
acollemento e a integración das
persoas migrantes forzosas. Unha UE
que coopera cos países en orixe e que
cre firmemente na Axuda
Internacional ao Desenvolvemento.
Unha Europa de Dereitos.

Co poder do teu voto, podes
contribuír a crear unha Europa
que se sustente nos valores de
protección, liberdade,
dignidade, solidariedade e
cooperación. Tes o poder,
#ThePowerofVote, para
construír unha Europa máis
inclusiva e hospitalaria.

PROTECCIÓN
O Parlamento Europeo pode desempeñar un papel importante na configuración

dunha UE que sexa fiel aos seus valores de protección. Reclamamos:

www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad/galego

LIBERDADE

Manter as operacións de rescate no Mediterráneo: salvar vidas é un imperativo
moral e legal básico.

Garantir o dereito a solicitar asilo na Unión Europea, tanto en fronteira coma no territorio.
Facilitar

Animar

Aumento

Pór fin

e flexibilizar o reagrupamento familiar.

os Estados membros a aumentaren as cifras de reasentamento.

de rutas seguras e legais para o desprazamento internacional.

ás devolucións sumarias nas fronteiras terrestres e marítimas da Unión Europea.

Unha UE que sexa fiel aos seus valores e aposte por alternativas á
detención. Demandamos:

Recoñecer que a maioría dos migrantes e solicitantes de asilo internados nunca
cometeron un delito.

Reducir a detención de migrantes en situación irregular, botando man dela só como último
recurso.

Recoñecer

Investir

que o internamento dana a saúde física e mental das persoas migrantes.

no desenvolvemento de alternativas ao internamento.

Prohibir en todos os países da UE o internamento de menores migrantes e de persoas
solicitantes de asilo.

#ThePowerofVote¡Ven a camiñar!



DIGNIDADE
Unha UE que garanta condicións de acollida dignas para todas

aquelas persoas que procuran protección en Europa. Reclamamos:
Prazas de acollida suficientes. Evitar que as persoas solicitantes de asilo fiquen sen fogar

e en situación de indixencia.

Condicións de acollida dignas, é o primeiro paso para a inclusión social das persoas
solicitantes de asilo. 

Deseñar sistemas de acollida alternativos, que faciliten a articulación e participación das
distintas administracións públicas e da sociedade civil. 

Promover a integración, como un proceso bidireccional que recoñece e valora as riquezas
das diversas culturas. Traballar coas comunidades locais para favorecer actitudes
de hospitalidade.

SOLIDARIEDADE e IGUALDADE
Unha UE que sexa fiel aos seus valores e traballe por construír

inclusión para todos e todas. Pedimos:
Políticas activas de integración. Abordar a integración das persoas migrantes en políticas

de inclusión social máis amplas.
Investir en iniciativas sociocomunitarias e fomentar o diálogo entre crenzas e culturas;

e entre organizacións sociais e institucións.

Dar prioridade·         á formación lingüística e profesional, e a validación de cualificacións .
académicas. Eliminar barreiras de acceso ao emprego. 

Traballar por unha xestión positiva da diversidade cultural e polo acceso á cidadanía.

Identificar e divulgar as boas prácticas existentes en Europa.

COOPERACIÓN
Unha UE que aposte pola cooperación e o diálogo internacional

como estratexia para abordar as migracións. Demandamos:

Impulsar e desenvolver os Pactos Globais de Migración e Refuxio a través da lexislación
e políticas europeas e nacionais coherentes e efectivas.

Unha cooperación internacional ao desenvolvemento europea e española, vigorosa e fiel
ás súas fins de erradicar a pobreza e atinxir os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

Garantir que os acordos de cooperación migratoria con países limítrofes respectan os DDHH.

Destinar nesta lexislatura o 0,7% da Renda Nacional Española á Axuda ao Desenvolvemento
(AOD). Destinar un 10% da AOD a Axuda Humanitaria.

Garantir o acceso á educación dos menores migrantes, refuxiados e desprazados.

Destinar un 10% da AOD a Educación para o desenvolvemento sostible e a cidadanía global,
orientada a cultivar o sentido de pertenza a unha comunidade global, o compromiso
coa dignidade humana e a cultura da hospitalidade.


