MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL A COMPLIR AMB ELS
SEUS COMPROMISOS DE REUBICAR I REASSENTAR LES PERSONES
REFUGIADES.
A principis del 2016, per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial, el nombre de
persones desplaçades de les seves llars a conseqüència dels conflictes, la persecució i les
vulneracions de drets humans en els seus països ha superat els 65 milions, segons dades
de l'ACNUR.
Desplaçats per la persecució i els conflictes, recents i antics, milers d'homes, dones, nens i
nenes miren cap a Europa a la cerca de seguretat. No obstant això, aquesta situació està
posant al descobert la incapacitat de la comunitat internacional per resoldre i prevenir els
conflictes i les situacions d'emergència humanitària, així com la falta de voluntat política per
complir amb les obligacions internacionals en matèria de drets humans i protecció
internacional.
És una vergonya que Europa no pugui deixar de banda la política interna i resoldre aquesta
crisi humanitària compartint la responsabilitat d'acollir un nombre equitatiu de persones
refugiades.
Atès que el passat 22 de setembre es complia un any des que els líders de la Unió
Europea acordessin un mecanisme d'emergència per compartir la responsabilitat de
reubicar a les persones sol·licitants d'asil que es troben atrapades a Grècia o a Itàlia en
condicions deplorables.
Atès que l’Estat espanyol, malgrat el compromís de reubicar a 6.647 persones des de
Grècia en un període de dos anys, segons el Ministeri d'Interior fins avui només s'han
acollit a 344 persones i que tan sols 279 persones han estat reassentades del compromís
total de 1.449 assumit per l’Estat espanyol.
Atès que a aquest ritme, es trigarien 16 anys a complir els compromisos adquirits.
Atès que la xifra total de persones acollides queda molt lluny de les 17.337 persones que
el Govern espanyol es va comprometre a acollir, bé per la via de la reubicació, bé per la
via del reassentament.
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS:
1. Instar al Govern espanyol a:
a. Agilitzar de manera significativa el procés de trasllat de persones
refugiades a l’Estat espanyol mitjançant la seva reubicació.
b. Complir en el termini previst els compromisos acordats amb la UE
d'acollir a 17.337 persones.
2. Traslladar aquest acord al President del Govern espanyol, a la Secretaria
d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a Amnistia
Internacional de Catalunya, al Consell de Ciutat i a Creu Roja de l’Hospitalet.

