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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

1 de setembre del 2015

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS, Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Carlos SAURA I LEÓN
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: La greu situació que s'està produint aquests dies en la Unió
Europea amb l'allau de persones refugiades que estan arribant a la mateixa, amb motiu dels
conflictes armats i la situació política dels seus països d'origen.
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES EUROPEUS
Títol de la iniciativa :
Suport als refugiats que arriben a la Unió Europea
Contingut de la iniciativa :
Al Grup Parlamentari Podem Illes Balears considerem que el que està succeint a les fronteres
europees no es tracta de una crisi migratòria sinó d’una arribada massiva de refugiats que fugen
de conflictes armats als seus països d’origen.
Segons la definició que es dona a l'article 1 sobre l'Estatut dels Refugiats de la qual el govern
central és sotasignat, un refugiat és: "Una persona que, a causa d'una por fundada de ser
perseguit per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença d'un grup social o d'opinió política en
particular, es troba fora del seu país de naixement i és incapaç, o, a causa de tal por, no està
disposat a servir-se de la protecció d'aquell país; o de qui, per no tenir nacionalitat i estar fora del
país de la seva antiga residència habitual com a resultat de tals esdeveniments, és incapaç, a
causa de tal por, d'estar disposat a tornar a aquest". Per això les persones que fugen ara del nord
de l'Àfrica i d'Orient Pròxim no poden anomenar-se immigrants, sinó refugiats.
Milers de persones intenten travessar per terra i per mar la distància que els hi separa del terror
cap a una vida que hauria de ser digna. No obstant això, es troben amb una situació que no
esperaven: els governs que els maleeixen, mitjans de comunicació que manipulen, policies que
els maltracten i màfies que els enganen. Fa tan sol uns dies, 71 persones morien en un camió a
Àustria, camí al que havia de ser una vida digna, enganyats per les màfies que fan negoci amb la
desesperació i trafiquen amb la il·lusió de gent desemparada.
Europa està vivint la pitjor crisi de refugiats des de la II Guerra Mundial. No obstant això no és
l'esperit d'aquesta Europa, que sortia d'una situació terrible, el que guia l'acció dels governs
membres. No és l'esperit de l'Europa dels consensos i dels drets humans, que va veure
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horroritzada com el que havia passat entre els anys 39 i 45 no es podia tornar a repetir. Ans al
contrari ens trobem amb una Europa indiferent que pretén aixecar murs i mirar per a un altre
costat instal·lant “concertines”, castigant més si cap a les persones que fugen en aquest calvari
impossible. Europa oblida la quantitat de refugiats que hi havia després de la guerra civil
espanyola i de la segona guerra mundial, s'oblida que la gent, com ara, fugia de governs
autoritaris que no respecten a la seva gent, sumat ara a grups terroristes auto denominats estat,
que decapiten tot besllum de raó, consideració i seny.
Si Europa vol ser democràtica i respectar els drets humans no pot permetre que governs com el
d'Hongria pretengui parar el foc tirant més gasolina, col·locant “concertines” i detenint a famílies
senceres. Davant la tragèdia hi ha dues possibilitats: intentar atallar fomentant l'odi i el rebuig i
atacant al símptoma o enfrontar-se al repte que suposa recuperar els valors europeus per, de
forma responsable, establir una política comuna que plantegi solucions per a gent que avui ens
necessita més que mai.
Des del Grup Podem Illes Balears sol·licitem al Parlament a que prengui cartes en l'assumpte i
insti al govern central a que faci tot el possible perquè promogui el compliment de la convenció
sobre l'Estatut del Refugiat de les Nacions Unides, col·laborant amb totes les parts implicades en
aquest drama que es pot arribar a convertir en la gran vergonya europea. Hem d’estar a l'alçada
de les nostres obligacions jurídiques i fer honor als que haurien de ser els valors europeus.
Per tot això, el Grup parlamentari de Podem Illes Balears presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat a rebutjar la política que s'ha
dut a terme fins ara als països de la Unió Europea amb la denominada crisi dels refugiats
2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat que promogui una política
comuna europea en matèria de refugiats que respecti els drets humans i la Convenció
sobre l'Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides, reorganitzant els recursos existents i
provenint dels necessaris per a que els diferents països de la Unió puguin acollir persones
refugiades de manera equilibrada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears per a què dugui a
terme les polítiques necessàries als afectes de garantir una acollida digna de tota persona
que arribi a la nostra terra amb l'estatus de refugiat polític, garantint, dins el seu marc
competencial, el compliment de la Convenció sobre l'Estatut del Refugiat de Nacions
Unides a la nostra Comunitat Autònoma i els drets que la mateixa confereix a tot refugiat.

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ

Carlos SAURA I LEÓN
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