MANIFEST DE LA COMISIÓ ESPECIFICA D'ATENCIÓ ALS REFUGIATS DEL
CONFLICTE SIRI DAVANT LA JORNADA EUROPEA PELS DRETS HUMANS DE
TOTES LES PERSONES
Ciutadans, amics, amigues:
Ens hem reunit avui aci, davant del Monument per la Pau que fa anys alçarem quan erem
xiquets, per a dir, junts i clar, que ja esta be, que ja en hi ha prou d'incompetencia en els
dirigents, d'hipocresia en la societat, de fer negoci amb la vida i el sofriment de les persones.
Volem sumar-nos aixi a tot un moviment de la ciutadania europea que, demà, en 20 paisos
estarà alçant la seua veu per defensar el dret de tots a viure en dignitat i en el respecte als drets
fonamentals que a tots i totes ens asistixen; en especial, ara, als 5 milions de refugiats i 18
milions de desplaçats siris; sense oblidar als més de 60 milions de refugiats i als centenars de
milions d'inmigrants per la pobresa provocada per interesos inconfessables, que ens
avergonyisen i ens indignen a les persones ben naixcudes.
Davant el immens dolor que intuim per les noticies i les imatges que coneguem d'esta com de
tantes altres guerres, ningú pot alegar ignorancia, ni podem, en consciència, caure en la
indiferència o sentirnos impotents. En una societat que es diu democrática, tots i cadascú de
nosaltres hem d'assumir la nostra parte de responsabilitat: participant, unint-nos, denunciant,
exigint, col.laborant... en la mida de les nostres capacitats, sí, però també sense excusar-nos en
falses raons o comoditats: al bé comú tots hem de contribuir, perque “es comú” i el necessitem
tots; perque les circumstàncies a tots ens podrien posar en el lloc dels altres; perque tots i totes
tenim moltes coses que agrair i alguna cosa que podem compartir.
No podem restar passius davant la mirada de les mares que veuen morir els seus fills, davant
l'angoixa dels xiquets segrestats, davant les families trencades i que despres de perdre-ho tot,
encara son explotades miserablement per les mafies... Ni molt menys podem callar més temps
davant la inoperancia interessada de les autoritats que permitixen tot açò mes darrere mes,
amb la excusa de boniques paraules, la comoditat de les seues reunions i el benestar dels grans
sous que estem pagant-los.: Ja esta be !!... les solucions no poden dependre de les ONGs ni sols
de la bona voluntat de les comunitats d'acollida. Les persones continuent ofegant-se i les mafies
enriquint-se, mentre es persiguix per cuestions burocrátiques als voluntaris que arrisquen cada
dia la seua vida per salvar-ne altres... 10.000 xiquets i xiquetes “han desaparegut” ja en Europa,
victimes, segurament molts d'ells, del tràfic d'organs o la explotació sexual... Quin desgavell més
vergonyos !!
L'èxode que pateixen aquestes persones, que han fugit de les seus cases per motius de guerra o
persecució, ha calat a les consciències de la gent. També la sensibilitat i solidaritat de la societat
civil de la nostra ciutat es va posar en marxa i es va coordinar en el ple de l'Ajuntament el 12 de
setembre on aprovavem per unanimitat manifestar el nostre compromís solidari, declarant-nos
“ciutat d'acollida” , creant una comisió especifica que potenciara i coordinara el que fera falta
per concretitzar estes voluntats, convocant a la ciutadanía, cercat la col.laboració amb les
autoritats autonòmiques, oferit la disponibilitat dels recursos que estigueren al nostre abast...
L'Ajuntament feu una primera aportació económica d'emergència a través del Fons Valenciá de
Solidaritat i va aprovar el passat 30 de gener una nova moció unánime del Ple, reiterant la seua
crida i les seus exigències davant aquesta injusticia intolerable. Xàtiva, i els seus ciutadans i
ciutadanes, estem intentant complir la nostra part

Però la por de les autoritats estatals i la inoperància de les institucions europés és escandalosa.
La violació de la seua pròpia legislació, flagrant. El desencís davant el projecte europeu va en
augment a la vista de la incapacitat que mostren els seus dirigents, cada vegada mes allunyats
de la ciutadania i més sords a la seua veu. Per açò, ara més que mai pensem que deuen primar
els valors fundacionals de la Unió Europea, reviscolar les seues arrels i defensar a fons, amb fets,
la primacia dels Drets Humans per a totes les persones sense distinció ni fronteres,
especialment per aquelles que més sofrixen.
Una vegada més per tant, nosaltres no podem i no volem resignar-nos a estar de braços creuats.
Per aixó estem aci i, unint-nos a tantes veus que avui (demà) s'alçaran per tot arreu d'Europa,
demanem que al nostre Ajuntament, com a primera instancia de participació i representació
democrática del poble, que faça aplegar de nou el sentir ciutadà i insistixca davant totes les
institucions que corresponga per tal que
a) Assumixquen la part de responsabilitat que els pertoca i actuen ja amb tota urgència,
aportant les solucions que estiguen en el marc de les seues competències i exigint a les que
calga l'aprovació i implementació inmediata de les que subsidiariament es precisen, tot
considerant que el retard en l'adopció de les mateixes significa vides i sufriment de les persones
i conrreu d'actituds xenofobes, racistes i insolidàries, perilloses per a una sana convivència
social
b) Que els poder publics, en la seua gestió de govern, prioritzen fonamentalment els criteris
d'atenció a les necessitats bàsiques a les persones necessitades i a la promoció del bé comú,
des dels principis de justicia, equitat, solidaritat i eficiència, per tal de fer possible que totes les
persones pugam exercir plenament els nostres Drets Humans
c) Que s'adopten les mesures escaients per una efectiva lluita contra les causes que provoquen
la inmigració forçada per guerres, fam, persecució i pobresa extrema de milions de persones,
amb tot el que açò comporta. Reclamen, per tant, una acurada i trasparent gestió dels recursos
disponibles; una legislació àgil i congruent amb els principis assenyalats, i una gestió politica i
administrativa al servei per igual de totes les persones, especialment de les més desafavorides, i
no pas d'altres interesos inconfessables
I en este marc, més en concret avui, fent nostres les exigències del moviment europeu, insistim
enla urgència de
1) Obrir i garantir vies segures perque les persones que fugen de la fam i de la mort puguen ferho amb major seguretat, sense caure en la explotació inhumana de les mafies, el risc de la
violencia sexual -especialment de les dones i els menors- i els greus perills per la seua salud
2) Els govers complixquen d'una vegada els seus acords en materia d'acollida. Es intolerable que
ni tan sols de les 160.000 persones refugiades que Europa es va comprometre a acollir en
setembre, no apleguen a 400 les reubicades, quan en estos 2 mesos del 2016 ja en han aplegat
mes de 90.000 de noves
3) Hi ha que garantir i recolzar la protecció i el treball imprescindible de les organitzacions i les
persones que estan ajudant a la població refugiada i fent per solidaritat el treball que haurien
de fer per obligació les institucions europees

4) Cal combatre activament els discursos i comportaments xenofobs. Per justicia i perque les
conseqüencies de no fer-ho poden ser molt greus per una sana i impresindible convivència
5) Hi ha que previndre nous i més complexos conflictes en la zona, acabant amb la militarització
de la mateixa i lluitant activament contra les causes que els provoquen, doncs les
conseqüencies son gravissimes ja per aquella població civil inocent i poden ser-ho per a tota la
humanitat
6) Espanya ha d'agilitzar d'una vegada els tràmits d'acollida al menys de les persones que s'ha
compromés a acollir, aixi com respectar els drets humans dels inmigrants que ens apleguen per
les nostres fronteres

Xàtiva, 27 de febrer de 2016

