Peticions a les institucions públiques per part dels 300 alumnes
participants en el projecte ‘Enfortim Drets!’
La Conreria, Tiana, 4 d’abril de 2018
Nosaltres, alumnes de l’Escola Joan Pelegrí de Barcelona, de l’Escola Sant Jaume — Les
Heures de Lleida, de l’Institut Escola de Lloret de Mar, de l’Institut Pius Font i Quer de Manresa i
de l’Escola Pia i l’Institut Montsacopa d’Olot, hem treballat durant aquest curs 2017-2018 sobre
les causes de la crisi de refugiats.
Com a culminació de la nostra tasca, fem un seguit de peticions a les diferents administracions
que ens representen per tal d’aconseguir millorar la situació de les persones refugiades i evitar
que ningú, mai més, hagi de fugir de casa seva.
Així, us demanem als polítics que governeu que:
. Us prengueu el problema de les persones refugiades amb serietat i que li doneu la importància
que es mereix.
. Ajudeu al desenvolupament dels països pobres amb formació i idees, perquè aquests països
puguin créixer econòmicament i trencar el vincle de dependència amb els països rics.
. Ajudeu a millorar la sanitat a tot el món impedint així que es produeixin morts evitables.
. Invertiu en educació per a infants i joves (d’acord amb l’article 26 de la Declaració Universal
dels Drets Humans ‘tota persona té dret a l’educació...’), perquè estem convençuts que
l’educació és l’arma més poderosa per a transformar el món i millorar-lo.
. Fomenteu el respecte, l’ajuda i la col·laboració entre tots els països.
. Treballeu seriosament en els pilars de la pau per eradicar els conflictes i evitar que les persones
hagin de fugir per la força de casa seva, perdent així la llar, la família, la dignitat i fins i tot la vida.
També us exigim que:
. S’aturi la fabricació d’armes. Que es facin lleis per a la seva abolició o, com a mínim, la reducció
de la producció d’armes per evitar una de les causes que provoquen les guerres i que moltes
persones fugin de casa seva. Caldria també transformar les fàbriques d’armes en altres fàbriques
que proporcionessin llocs de treball per a les persones refugiades.
. Es prohibeixi la venda d’armes a països en conflicte i que s’augmentin les penes als venedors
d’armes que no compleixin aquestes mesures. També caldria vigilar i controlar més per tal de
detectar i evitar l’entrada il·legal d’armes a països en conflicte.
. Els diners invertits en armes s’inverteixin en ajudar els refugiats.
. Millorin les condicions de vida dels camps de refugiats i que s’agilitzi la sortida de les persones
que han de passar-hi abans de trobar la seva llar.

A la Unió Europea (UE) li reclamem que:
. Es comprometi a gestionar amb respecte l’actual crisi de les persones refugiades. Volem que
faci l’esforç de pensar i aplicar unes polítiques que permetin que les persones que estan fugint
dels seus països puguin trobar una nova llar a Europa amb unes condicions dignes. I, per tant,
demanem que exigeixi als països membres que acullin una xifra de persones refugiades en unes
condicions dignes.
. Es comprometi a elaborar un Protocol d’Acollida de les Persones Refugiades d’obligat
compliment per part dels estats membre, tal com es reclama a l’article 14 de la Declaració
Universal dels Drets Humans (DUDH) que recordem, diu: ‘en cas de persecució, tota persona té
dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n.’
. Proporcioni a les persones refugiades acollides un lloc on viure i els mitjans per cobrir les seves
necessitats. Cal eliminar els impediments que no els permeten moure’s lliurement i proporcionarlos permisos per poder entrar de manera legal. Volem recordar que les persones refugiades són
persones com nosaltres i tenen dret a tenir les mateixes oportunitats que nosaltres.
. Doni suport a les ONG, i en concret a es que treballen per ajudar a les persones refugiades.
. Que no impedeixi l’entrada de vaixells d’ONG amb refugiats rescatats del Mediterrani als ports
europeus i que permetin que aquestes ONG puguin seguir desenvolupant la seva feina sense
rebre acusacions ni amenaces de presó.
Als governants de les institucions catalanes els demanem que:
.Obrin les nostres portes, les nostres fronteres, perquè Catalunya sigui terra d’acollida de
persones refugiades. Volem acollir a casa nostra, a les nostres escoles, a les nostres ciutats.
La Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments són essencials per garantir el respecte dels drets
humans en el procés d’acollida de les persones refugiades, tant de les que ja són al nostre
territori com de les que encara hi han d’arribar. Les administracions catalanes tenen
competències en Salut, Educació, Habitatge i Assistència Social i les polítiques en aquests
àmbits són clau per a l’atenció i la integració de les persones sol·licitants d’asil. Les institucions
catalanes tenen a les seves mans la dignificació de la vida de les persones refugiades i migrants.
A l’Estat espanyol li recordem que:
El 2015, es va comprometre a rebre 17.000 persones refugiades en un termini de dos anys.
Malgrat les pèssimes condicions en què es troben, aquest compromís no s’ha complert.
Demanem que el Govern de l’Estat vetlli per complir aquest compromís i que es facin polítiques
per gestionar d’una manera respectuosa i digna l’arribada de persones refugiades o immigrants.
A tots els governs i institucions ens atrevim a demanar-vos que poseu la política i l’economia al
servei de les persones.
Ens agradaria pensar que entre tots, cadascú des de la seva responsabilitat, podem fer una
societat millor, millor per a totes i tots, on els Drets Humans, l’educació, la sanitat, l’alimentació,
l’habitatge i la PAU, siguin la manera de viure de totes les persones.
Nosaltres hi estem disposats, i vosaltres?

