Fronteres, legalitat, memòria, refugiats: responsabilitats i
solucions
Fa més de 5 anys que va començar la guerra a Síria, i que ens arriben notícies
del conflicte i dels milers de refugiats que han buscat asil en països propers,
escapant de la fam i de la mort. Molts d’altres, segueixen intentant trobar asil als
països de la Unió Europea. Milers s’han quedat pel camí, omplint de cadàvers
aquest Mare Mortum en què s’ha convertit el Mediterrani; d’altres, un cop
arribats, no han sobreviscut a la vida de misèria, fred i fam dels camps de
refugiats. Tots els ulls miren a la Unió Europea, que no actua, que permet la seva
mort, i que lluny de trobar solucions, signa acords com els de la UE-Turquia per
a la deportació de refugiats.
L’Estat espanyol no ha complert amb el nombre de persones refugiades que es
va comprometre a acollir; no dóna asil, i en part perquè qui vol demanar asil a
Espanya ho ha de fer un cop arriba a territori nacional. Quin sentit té garantir asil
si s’arriba al país, però no garantir vies segures per tal d’arribar? Tant absurd
com inhumà, i una vulneració dels drets humans de forma reiterada. Les
persones refugiades fugen de casa seva no per voluntat pròpia, sinó forçades,
buscant un lloc de pau i de seguretat.
Darrerament s’està parlant molt de fronteres, i en aquest estat tenim una de les
pitjors vergonyes: la Frontera Sud, on s’actua contra la llei, contra les persones i
contra els drets humans. Parlar de fronteres i refugiats, ens fa fer memòria, quan
milers d’espanyols també van emigrar, com a refugiats, un cop acabada la
Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, buscant un lloc d’acollida.
Seguirem pressionant les institucions amb campanyes com Casa Nostra Casa
Vostra pels drets de les persones refugiades i migrants, i assenyalant als qui
governant, no se n’estan responsabilitzant. Assenyalant també a qui amb el seu
vot, fan governar polítics que atempten contra els drets humans, que posen murs,
i marquen ciutadans de primera i de segona; seva també és la responsabilitat.

