
A Hospitalitat volem de nou sortir a
caminar per expressar que volem una
Unió Europea que sigui coherent i
fidel amb els seus valors
fundacionals, i que es comprometi
per garantir les condicions dignes en
l'acollida i la integració de les
persones migrants forçoses. Una UE
que coopera amb els països en origen
i que creu fermament en l'Ajuda
Internacional al Desenvolupament.
Una Europa de Drets.

Amb el poder del teu vot, pots
contribuir a crear una Europa
que se sustenti en els valors de
protecció, llibertat, dignitat,
solidaritat i cooperació. Tens el
poder, #ThePowerofVote, per
construir una Europa més
inclusiva i hospitalària.

PROTECCIÓ
El Parlament Europeu pot tenir un paper important en la configuració d'una

UE que sigui fidel als seus valors de protecció i doni refugi. Reclamem:

www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad/catala

LLIBERTAT

Mantenir les operacions de rescat al Mediterrani: salvar vides és un imperatiu
moral i legal bàsic.

Garantir el dret a sol·licitar asil a la Unió Europea, tant en frontera com en el territori.
Facilitar

Animar

Augment

Posar fi

i flexibilitzar la reagrupació familiar.

als Estats membres a incrementar les xifres de reassentament.

de rutes segures i legals per al desplaçament internacional.

a les devolucions sumàries a les fronteres terrestres i marítimes de la Unió Europea.

Una UE que sigui fidel als seus valors i utilitzi alternatives
a la detenció. Demanem:

Reconèixer que la majoria dels migrants i sol·licitants d'asil internats mai han comès un
delicte.

Reduir la detenció de migrants en situació irregular, utilitzant-la com a últim recurs.

Admetre

Invertir

que l'internament danya la salut física i mental de les persones migrants.

en el desenvolupament d'alternatives a l'internament.

Prohibir en tots els països de la UE l'internament de menors migrants i de persones
sol·licitants d'asil.

#ThePowerofVoteVine a caminar!



DIGNITAT
Una UE, que garanteixi condicions d'acollida dignes per a totes aquelles

persones que busquen protecció a Europa. Reclamem:
Places d'acolliment suficients. Evitar que les persones sol·licitants d'asil quedin sense llar

i en situació d'indigència.

Condicions d'acolliment dignes, és el primer pas per a la inclusió social de les persones
sol·licitants d'asil.

Dissenyar sistemes d'acolliment alternatius, que facilitin l'articulació i participació
de les diferents administracions públiques i de la societat civil.

Promoure la integració, com un procés bidireccional que reconeix i valora les riqueses
de les diverses cultures. Treballar amb les comunitats locals per a afavorir
actituds d'hospitalitat. 

SOLIDARITAT i IGUALTAT
Una UE, que sigui fidel als seus valors i treballi per construir

inclusió per a tots i totes. Demanem:
Polítiques actives d'integració. Abordar la integració de les persones migrants en

polítiques d'inclusió social més àmplies.
Invertir en iniciatives soci comunitàries i fomentar el diàleg entre creences i cultures;

i entre organitzacions socials i institucions.

Prioritzar la formació lingüística i professional, i la validació de qualificacions acadèmiques.

Eliminar barreres d'accés a l'ocupació.

Treballar per una gestió positiva de la diversitat cultural i per l'accés a la ciutadania.
Identificar i difondre les bones pràctiques existents a Europa.

COOPERACIÓ
Una UE que aposti per la cooperació i el diàleg internacional com a

estratègia per a abordar les migracions. Demanem:

Implementar i desenvolupar els Pactes Globals de Migració i Refugi a través de la
legislació i polítiques europees i nacionals coherents i efectives.

Una cooperació internacional al desenvolupament vigorosa a Europa i Espanya, fidel a les seves
 finalitats d'eradicar la pobresa i aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Garantir que els acords migratoris amb països limítrofs respectin els drets humans.

Destinar el 0,7% de la Renda Nacional a l'Ajuda al Desenvolupament (AOD) i el 10% de AOD
a la Ajuda Humanitària.

Garantir l'accés a l'educació dels menors migrants, refugiats i desplaçats.

Destinar un 10% de la AOD a educació per al desenvolupament sostenible i ciutadania global,
orientada a conrear el sentit de pertinença a una comunitat global, el compromís amb
la dignitat humana i la cultura de l'hospitalitat.


