
1 Para 2018 aprobáronse tan só 1.000 prazas e a estas alturas do 
conflito sirio (por exemplo) os países limítrofes non posúen a 
capacidade para seguir asumindo a acollida de números tan elevados 
de persoas refuxiadas.

Cremos que aínda queda moito camiño que 
percorrer para unha plena acollida e 
inclusión social. Para iso erguemos a voz 
e expresamos as nosas demandas aos 
representantes políticos: 

3.  Acelerar  o procedemento de recolocación e ampliar 
as cotas para acoller a persoas refuxiadas, instando aos 
Gobernos para que respondan ás chamadas á 
solidariedade para a acollida de persoas refuxiadas.
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www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad/galego/

¡Súmate  a camiñar   
canda   as persoas 
migrantes e refuxiadas   
na túa cidade!
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1.  Salvar  as vidas das persoas que tentan cruzar as 
fronteiras.

2.  Protexer  as persoas que salvan vidas e defenden os 
dereitos humanos nas fronteiras (en referencia aos casos 
de Proactiva-Open Arms, Proem-Aid, Helena Maleno).



4.  Abrir  e reforzar vías legais e seguras de acceso e 
estancia en territorio para un tránsito seguro das persoas 
refuxiadas. Flexibilizar o reagrupamento familiar, 
conceder visados humanitarios e activar iniciativas de 
patrocinio privado.

5.  Adecuar  a normativa de asilo ao marco europeo e 
internacional, e contar cun Regulamento de Asilo para 
desenvolver de xeito específico o procedemento, 
garantindo a seguridade xurídica de persoas 
solicitantes. 

6.  Recibir  con seguridade e dignidade aos que veñen 
fuxindo da persecución e da violencia, que chegan ás 
nosas costas ou atravesan as fronteiras sur, garantindo 
condicións de primeira acollida adecuadas. 

7.  Garantir  os Dereitos Humanos e o debido proceso 
nos casos de expulsión, suprimindo o rexeitamento en 
fronteira e as devolucións exprés, promovendo 
alternativas aos CIE e derrogando acordos de 
externalización de fronteiras con terceiros Estados.

8.  Acoller  e facilitar a inclusión das persoas migrantes 
e refuxiadas no país, estendendo eflexibilizando o sistema 
de acollida e mecanismos de protección social, e instando 
o Goberno a impulsar un Plan Nacional para a Inclusión. 

9.  Reforzar  a Axuda Humanitaria destinando o 0,4% 
da Renda Nacional Bruta á Axuda Oficial ao 
Desenvolvemento (AOD) e o 10% da AOD a Axuda 
Humanitaria. 

10.  Fomentar  unha cultura de hospitalidade desde as 
distintas políticas públicas implicadas, incluíndo a 
educación para a cidadanía global como estratexia para 
promover unha convivencia intercultural positiva. 

#GRAZASporVIR




