Stop Mare Mortum valora com a històrica la sentència del
Tribunal Suprem que condemna al govern espanyol per no
complir les quotes de reubicació i reassentament
Stop Mare Mortum espera que aquesta sentència impulsi al govern actual a
fer un gir radical en les politiques migratòries i d’asil.

La sentència del Tribunal Suprem condemna al govern espanyol al compliment dels
compromisos establerts en les decisions europees de setembre de 2015 que l’obligaven a
acollir a 19.449 persones des de Grècia i Itàlia, malgrat el termini hagi finalitzat.
Stop Mare Mortum considera que la sentència és històrica i no té precedents: és la primera
vegada que un tribunal nacional condemna al seu govern per d’incompliment d’una decisió
comunitària en el marc de les polítiques migratòries.
Es posa així de manifest que el compliment dels drets humans va més enllà de la voluntat
política sinó que és una obligació dels estats. Per tant el dret d’asil no és discrecional sinó que
és exigible. La plataforma Stop Mare Mortum considera que és una oportunitat per al Govern
de Pedro Sánchez per fer un canvi radical en les polítiques migratòries i d’asil més enllà de
gestos puntuals.
És un bon moment per recordar que existeixen altres vies legals i segures que poden facilitar
l’arribada de les persones sense posar en perill la seva integritat física ni la seva dignitat. L’
incompliment dels compromisos establerts en el marc de la Unió Europea ha tingut i té un cost
per a milers de persones que han quedat atrapades en la irregularitat i s’han vist forçades a
sortir amb traficants d’éssers humans de Grècia i Itàlia.
La sentència té a més una dimensió internacional quan apel.la al principi de solidaritat i posa
de manifest que la responsabilitat d’acollida no ha estat compartida. Els resultats els veiem a
Itàlia: com triomfen les solucions populistes quan no s’ha donat resposta solidària.
Stop Mare Mortum considera que aquesta victòria evidencia que la societat civil organitzada
pot exercir control sobre l’acció política dels seus governs.
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