
Manifest: Indignació, ràbia i impotència davant la greu crisi 

humanitària que afecta a centenars de milers de persones que 

cerquen refugi a Europa. Per un món més just i solidari. 

Ens trobem davant de notícies esgarrifoses que encongeixen l’ànima. Sensació 

d’impotència, ràbia i d’indignació ens envaeixen quan veiem nens i nenes, joves i 

adults, persones de totes les edats que fugen del seu país perquè viuen en unes 

condicions inhumanes, bé sigui perquè hi ha guerra o perquè passen fam en el seu país 

d’origen. 

Va ser impactant aquella imatge que havíem vist del nen mort a la platja i totes les que 

apareixen en els mitjans de comunicació de milers de persones que intenten arribar 

mar endins i terra enllà a algun  país que els aculli des de la solidaritat i que en 

comptes de la salvació hi perden la vida, són víctimes de les màfies, es troben atrapats 

en un temps indefinit i en espais on les condicions en les que sobreviuen són precàries, 

les possibilitats de trobar una sortida digne escasses i/o es pretén retornar-los a la 

cruel realitat de la qual volien escapar. 

La desesperació de les persones que marxen del seu país se suma a la de les persones, 

ONGs, grups, associacions, entitats i institucions que intenten fer alguna cosa per 

ajudar-los i es troben amb la manca recursos per poder donar l’abast, la impossibilitat 

de poder fer arribar l’ajuda que es necessitaria o d’acollir-los a casa nostra. 

Rebem notícies desesperants també entorn a actes terroristes com ara l’ocorregut a 

Bèlgica en els quals són víctimes persones innocents. 

Mentrestant, dia rere dia, mes rere mes, veiem governants que s’asseuen en còmodes 

cadires i en espais confortables durant hores per prendre decisions que condemnen a 

viure en un autèntic infern a centenars de milers de persones amb pactes com el de la 

Unió Europea i Turquia, entre d’altres. 

On queda el valor per la Vida Humana i el respecte a la seva Dignitat en una decisió 

com la de tancar fronteres de manera unilateral de diferents països a persones que 

estan fugint de països com Síria, Afganistan i Iraq? 

Es pot permetre que es confonguin les polítiques adreçades al combat del terrorisme 

per les que s’haurien de fer per l’acollida de persones que necessiten ajuda? 

Considerem que les mesures que s’estan aplicant suposen una vulneració de Drets que 

ens afecta a tots i totes, d’una manera o una altra, com a éssers socials que formem 

part de diferents col·lectius i com a ciutadans i ciutadanes compromesos en la societat 

en la qual vivim. 



Per aquest motiu, davant d’aquestes decisions egoistes i mancades d’escrúpols 

mostrem el nostre rebuig, ens unim a les accions i manifestos que s’estan fent des 

d’altres col·lectius com ara el Manifest “Vergonya, ni un minut més!, Per una Europa de 

les persones”, el qual es pot llegir íntegrament en el web www.intercolegial.cat i en el 

qual tant les persones col·legiades, com les entitats, com totes les ciutadanes i 

ciutadans que ho desitgin el poden signar. 

Ens sumem a la  denuncia de les accions racistes i xenòfobes. Reivindiquem el respecte 

pels drets fonamentals de la persona i demanem també: 

1. La formulació de Polítiques europees  enfocades a la Pau, que canviïn la 

intervenció militar a tercers països per una resolució de conflictes basades en el 

diàleg entre les parts implicades, evitant així la massacre de milers de persones 

innocents. 

 

2. La definició de polítiques que acabin amb el comerç irresponsable d’armes del 

qual es beneficien molts estats europeus, com l’espanyol, i que només 

contribueixen a alimentar conflictes armats on la violació de drets humans és 

una pràctica constant. 

 

3. La concreció de polítiques valentes que facin front de forma contundent al 

terrorisme. 

 

4. El respecte a l’estat de dret i el compliment de la normativa internacional de: 

 La Declaració Universal de Drets Humans 

 La Declaració dels Drets de l’Infant 

 La Carta de Drets Fonamentals de la UE 

 La Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides 

 

5. El respecte al dret de lliure circulació dels refugiats diferenciant el que és la 

llibertat del que és la seguretat per possible perill terrorista. 

 

6. L’acció i el treball d’Europa per una política solidària i capaç de coordinar de 

forma organitzada i eficient per tal de complir els compromisos adquirits el 

2015 per reinstal·lar els refugiat així com la resolució dels conflictes que es 

troben en l’origen del problema. 

 

7. El compliment per part del govern espanyol dels compromisos adquirits sobre 

acolliment de refugiats i que no cedeixi a les pressions per acceptar el pacte 

entre UE i Turquia. 

 

http://www.intercolegial.cat/


8. El lideratge per part del Parlament i del Govern de Catalunya, dels ajuntaments 

i, en concret, de l’Ajuntament de Cardedeu d’ una acció decidida en defensa 

dels drets humans, la justícia i la solidaritat implantant a casa nostra una 

política d'acollida i integració real, eficaç, inclusiva i a favor de la pau. 

 

9. La definició clara per part dels partits polítics que de cara a les properes 

eleccions en  el seu plantejament pel que fa al tema dels refugiats i de les 

persones que marxen del seu país víctimes de la pobresa i la fam i també en 

matèria de terrorisme. 

 

10. Convidem a la implicació activa per part de la població per tal de mostrar el 

nostre suport a persones que, com varen fer els nostres familiars en un passat 

no gaire llunyà, intenten salvar la vida fugint d’un conflicte bèl·lic amb tot el 

que suposa: por, misèria, mort  i destrucció. I també a totes aquelles persones 

que fugen del seu país perquè passen gana i viuen en unes condicions 

infrahumanes. Així com a les que pateixen les conseqüències del terrorisme. 

 

Ho fem des de l’esperança que el fet d’alçar la nostra veu, manifestar-nos i 

comprometre’ns a aportar el nostre granet de sorra en la mesura en què ens 

sigui possible pugui ser d’ajuda als qui pateixen víctimes de situacions 

insostenibles i intolerables que clamen justícia.  

 

Recordem que tots/totes i entre tots/totes, tant com a persones com a 

col·lectius, podem actuar de forma responsable i pacífica esdevenint, d’aquesta 

manera, agents de canvi social dins dels diferents àmbits en els quals ens 

movem. 


