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Suma’t a caminar
al costat de les persones
migrants i refugiades
a la teva ciutat!

Creiem que encara queda molt camí que
recórrer per a una plena acollida i
inclusió social. Per això alcem la veu i
expressem les nostres demandes als
representants polítics:

1. Salvar

les vides de les persones que intenten creuar
les fronteres.

2. Protegir a les persones que salven vides i defensen
els drets humans a les fronteres (en referència als casos
de Proactiva-Open Arms, Proem-Aid, Helena Maleno).
3. Accelerar

el procediment de reassentament 1 i
ampliar les quotes per acollir a les persones refugiades,
instant als Governs a que responguin a les demandes a la
solidaritat per a l’acolliment de persones refugiades.

1 Per al 2018 s’han aprovat tan sols 1.000 places i a aquestes alçades
del conflicte sirià (per exemple) els països limítrofs no tenen la
capacitat per continuar assumint l’acolliment de xifres tan elevades
de persones refugiades.

4. Obrir

i enfortir vies legals i segures d’accés i estada
en territori per a un trànsit segur de les persones
refugiades. Flexibilitzar la reagrupació familiar, concedir
visats humanitaris i activar iniciatives de patrocini privat.

5. Adequar

la normativa d’asil al marc europeu i
internacional i comptar amb un Reglament d’Asil per a
desenvolupar el procediment de manera específica,
garantint la seguretat jurídica de les persones
sol•licitants.

6. Rebre amb seguretat i dignitat als qui vénen fugint
de la persecució i la violència, que arriben a les nostres
costes o travessen les fonteres del sud, garantint
condicions de primera acollida adequades.
7. Garantir els Drets Humans i el degut procès en els
casos d’expulsió, suprimint el rebuig en frontera i les
devolucions exprés, promovent alternatives als CIE i
derogant acords d’externalització de fronteres amb
tercers Estats.
8. Acollir i facilitar la inclusió de les persones
migrants i refugiades al país, estenent i flexibilitzant el
sistema d’acolliment i mecanismes de protecció social,
i instant al Govern a impulsar un Pla Nacional per a la
Inclusió.
9. Reforçar

l’Ajuda Humanitària destinant el 0,4% de
la Renda Nacional Bruta a l’Ajuda Oficial al
Desenvolupament (AOD) i el 10% de la AOD a Ajuda
Humanitària.

10. Fomentar

una cultura d’hospitalitat des de les
diferents polítiques públiques implicades, incloent
l’educació per la ciutadania global com estratègia per
promoure una convivència intercultural positiva.

#GRÀCIESperVENIR

