EUROPA, SÍ VOLEM
“Nosaltres ciutadans i ciutadanes d’Europa, entitats i organitzacions civils, que
venim de pobles, ciutats i regions d’arreu d’Europa.
Nosaltres alcaldes, diputats/des, regidors/es, membres del Parlament Europeu…
Front a l’arribada a les costes europees de milers de persones escapant de la
guerra de Síria i de zones de conflictes a Irak, a Líbia, a l’Afganistan, a Eritrea i a
altres països volem manifestar els sota signants que:
Nosaltres Sí Volem, que Europa torni a existir per donar una resposta col·lectiva
i compartida per tots nosaltres, per acollir, atendre, i respectar els drets bàsics
de totes aquelles persones que arriben a Europa per donar-los l’aixopluc, la
seguretat, l’escalf i els serveis bàsics que els pertoquin, mentre no puguin
retornar lliurement i segurs als seus respectius llocs d’origen.
Rebutgem els Estats que fins ara han incomplert els compromisos adquirits i les
més elementals obligacions d’aplicació dels acords internacionals en respecte
dels Drets Humans i del Dret d’Asil reconegut universalment.
Volem mostrar la voluntat d’emprar els instruments i capacitats al nostre abast
per fer front a l’emergència humanitària més greu sobrevinguda a Europa des
del conflicte dels Balcans de fa 25 anys.
Expressem la nostra solidaritat molt especialment a Grècia que suporta en grau
extrem les conseqüències de les decisions, o les omissions, que el conjunt de les
institucions europees ha adoptat fins ara.
Convençuts que no podem condicionar i sotmetre la resposta europea a la
insolidaritat i a la reacció negativa i inacceptable d’aquells ciutadans que viuen
amb odi i incertesa l’arribada de persones estrangeres. Els seus temors no
provenen de la por a l’altre, sinó que són fruit de la precarietat social i
econòmica que sofreix bona part de la nostra ciutadania i que té una relació
directe amb la situació de crisi causada per l’errònia política d’austeritat i
destrucció de serveis públics que s’ha imposat a Europa des de l’esclat de la crisi
financera del 2008.

Mostrem el nostre ferm compromís per assumir, en la mesura de la nostra
responsabilitat, acollir i donar els serveis bàsics a tots les persones que busquen
refugi a Europa:
– Els que ja hi són en un o altre país, en condicions al límit de la dignitat, com és
el cas dels que es troben a Idomeni o altres punts de Grècia.
– Els que arriben diàriament per les vies de major risc i empesos per la
desesperació a un o altre punt d’entrada a territori europeu.
– Els que esperen a la frontera siriana amb Turquia tot fugint del conflicte que
els ha expulsat de les seves viles i llars”.

