Resolució
Situació dels refugiats
La situació dels milions de refugiats que fugen dels diversos conflictes de Síria,
Afganistan, Líban, etc. ja fa molts mesos que colpeix, dia si dia també, les consciències
de la ciutadania europea.
Davant d'aquesta realitat sembla inevitable recordar anteriors episodis històrics que ha
viscut Europa: l'èxode de ciutadans europeus de diversos països que la Segona Guerra
Mundial va generar cap a Amèrica o, en el nostre cas, el tracte durament criticat que
van rebre a França per exemple els qui fugien d'Espanya després de perdre una guerra
en què defensaven la legalitat republicana durant la Guerra Civil Espanyola.
Europa, la Unió Europea, un projecte enunciat com l'aposta per la construcció d'un espai
de llibertats i benestar, per evitar les guerres en el vell continent i per a implicar-se en
la construcció d'un món que faci respectar els drets humans i el dret internacional està
traint, en aquest assumpte també, aquests valors que han servit per avançar en la
construcció europea, confirmant, un cop més, que en aquesta construcció sembla que
només es pugui avançar en els aspectes econòmics i de comerç.
És ben sabut que entre els milions de refugiats, infants i adolescents són majoria, doncs
venen de països en què la seva composició demogràfica és d'aquestes característiques.
Malgrat aquesta realitat i el passat d'Europa, hem de viure amb vergonya com el Consell
d'Europa i la Comissió, amb la concurrència del govern d'Espanya entre d'altres, han
decidit un procés rocambolesc, ignominiós i pretesament administrativista per a
desatendre les seves obligacions d'atenció humanitària i refugi de les persones, sovint
famílies senceres, que fugen de les guerres i persecucions polítiques i religioses de les
que no podem oblidar que la pròpia Europa ha participat de diverses formes: bé sigui
recolzant règims totalitaris, venent les armes que després s'utilitzarien per a la repressió
i la guerra, bé enviant-hi directament les forces militars dels països de la UE.
Més enllà de consideracions de Dret Internacional, des de la TIAC volem expressar el
nostre profund desacord, la nostra vergonya i el més radical rebuig per als acords entre
Europa i Turquia per a la deportació de centenars de milers d'ésser humans que una
Europa formada per més de 500 milions de persones es nega a donar refugi.
Tant és així que la TIAC acorda la següent resolució:
Condemnem els acords de la UE i Turquia sobre refugiats, denunciem l'actitud dels
nostres representants a les institucions que han fet possible aquesta ignomínia i
alcem la nostra veu al món per deixar clar que no és a nosaltres a qui representen
les institucions europees quan prenen aquesta decisió.

