
 

LECTURA STOP MARE MORTUM – Acció 18 d’abril de 2017 
 

El 18 d’abril de 2015, 900 persones van perdre la vida en un naufragi davant 

les costes de Lampedusa intentant arribar a Europa.  

 

Dos anys després sumem: 

+ morts 

+ persones desplaçades forçoses 

+ murs, tanques  i concertines 

+ deportacions 

+ repressió 

+ criminalització 

+ lleis restrictives 

+ extrema dreta  

+ racisme institucional 

+ externalització de fronteres 

+ militarització a la Mediterrània, les fronteres i els 

camps 

+ Frontex 

( en definitiva) 
+ irresponsabilitat 

+ UErgonya  i 

- Drets Humans 
 

 

Tot plegat:   = 0 Vies Segures i Legals  
 

No ens surten els comptes. Quan falten 137 dies per a que finalitzin els terminis 

de reassentament i reubicació als quals es van comprometre els estats 

europeus, només se n’han complert un 17% del total de la UE i un 7% de l’estat 

espanyol.  

 

Mentrestant s’han agreujat les causes que generen desplaçaments forçats i 

han augmentat les morts de persones en cerca de refugi. El mar Mediterrani és 

una fossa comuna cada vegada més gran. Des del 2015 fins ara més de 9755 



 

persones hi han perdut la vida. 

 

La massacre al Mediterrani continua i Europa i els seus estats membres 

segueixen restant drets humans a través de polítiques d’externalització i control 

de fronteres, de retenció i expulsió de persones, d’intervenció militar exterior i 

securització interna. O segueixen aplicant polítiques genocides en matèria 

migratòria que no responen als valors universals de solidaritat, d’igualtat de 

tracte, de respecte pels drets i de no-discriminació que diuen defensar. 

 

Avui, davant les conseqüències de les polítiques genocides de l’Europa 

Fortalesa, nosaltres, la ciutadania, reivindiquem més que mai el dret i el deure 

d’organitzar-nos, de fer sentir la nostra veu i de participar en les polítiques 

públiques; perquè no ens aturarem mentre segueixin morint persones en la 
cerca d’un lloc on viure un vida digna.   

Aquestes morts són evitables. Existeixen maneres reals d’arribar a un país 

segur garantint el dret a la llibertat de circulació i l’accés a l’asil. Així, l’aplicació 
de vies legals i segures és la formula que garanteix:   

 

 

o - morts 

o - naufragis 

o - orfes 

o - polissons 

o - riscos 

o - tràfic d’éssers humans 

o - extorsió 

o - explotació 

o - violència sexual 

o - patiment 

o - vulneracions de drets 

 

 

Les formes legals i segures d’arribar a Europa poden aplicar-se si hi ha voluntat 

política.  



 

 

 Per això exigim al Govern espanyol:  

 
● El compliment dels compromisos de reassentament i reubicació firmats 
el 2015. 
 
● La finalització de les devolucions en calent i altres pràctiques que 
vulneren els drets humans a la frontera sud. 
 
● El desenvolupament immediat del Reglament de la Llei d’Asil de 2009.  
 
● Donar l’opció de sol·licitar protecció internacional en ambaixades i 
consolats  
 
● L'aplicació de l'admissió humanitària que permeti que un grup de 
persones puguin traslladar-se a Espanya per sol·licitar asil. 
 
● La retirada del visat de trànsit als aeroports. 
 
● Realitzar un corredor humanitari per a l’arribada segura i legal de 
persones desplaçades. 
 
● La creació de programes específics que garanteixin l’arribada i atenció 
digna i adequada dels i les menors no acompanyades. 
 
● El tancament immediat dels Centres d’Internament d’Estrangers. 
 
 

 
Cal aturar les morts al Mediterrani i facilitar que les persones que busquen 

refugi puguin fer-ho també a casa nostra sense jugar-se la integritat i la vida. I, 

per això, exigim vies segures i legals. 

 

Instem també al Govern de la Generalitat a emprar totes les competències que 

té per tal de facilitar-les i li exigim un gest inequívoc del seu compromís amb les 

vies legals i segures: oferir-se a assumir el cost econòmic d’un corredor 

humanitari.  

 

Pel dret a la vida i a la dignitat humana, NO MÉS MORTS al mar 
Mediterrani 
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