MOCIÓN POLA ACOLLIDA DE PERSOAS REFUXIADAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente, Europa está vivindo un dos desprazamentos masivos máis importantes desde a
Segunda Guerra Mundial, con milleiros de persoas escapando da guerra, da morte e da miseria. Só
no país ao que facemos referencia, en Siria, a principios do 2015 a cifra de persoas refuxiadas que
tiveron que fuxir do país era de máis de 4 millóns, namentres que outros 7,6 millóns tiveron que
desprazarse a outros lugares dentro do propio país.
En total, máis de 11 millóns de persoas, máis da metade da poboación de Siria, tiveron que
abandonar os seus fogares. A inmensa maioría destas persoas desprazáronse a cinco países veciños,
os cales teñen totalmente colapsada a súa capacidade de acollida.
Namentres, a comunidade internacional permanece impasible ante esta terrible traxedia humana. A
reticencia 108 dos países ricos, e entre eles os membros da Unión Europea, e o noso propio país, ten
que asumir unha maior responsabilidade económica respecto á crise de refuxiadas/os no seu
conxunto, e as escasísimas ofertas de reasentamento, resulta vergoñenta e deplorable.
Así, por exemplo, desde o comezo da crise de Siria ofrecéronse en todo o mundo preto de 80.000
prazas de reasentamento, o que equivale aproximadamente a un 20% da poboación siria refuxiada
nos cinco países mencionados con anterioridade.
No caso de Europa, durante o ano pasado aproximadamente 600.000 persoas solicitaron asilo
político e durante este ano máis de 2.300 persoas morreron no Mediterráneo intentando alcanzar as
costas europeas.
Ata o momento a Unión Europea permaneceu impasible e non adoptou ningunha decisión de
urxencia para abordar esta situación, sen sequera incluso organizar unha misión específica de
salvamento marítimo, ante tal traxedia.
Esta mesma pasividade e crueldade coa que están actuando as institucións europeas caracterizan
tamén ao Goberno español presidido por Mariano Rajoy, quen frivolamente vén de afirmar que
España podería admitir algo máis de 2.000 persoas, cifra que resulta ridícula para un país de 40
millóns de habitantes.
A oferta española de reasentamento só daría cobertura ao 0,33% das peticións efectuadas.

Desde a poboación afectada e desde as organizacións non gobernamentais implicadas nesta grave
crise demándase urxentemente abrir corredores humanitarios, establecer asentamentos en
condicións e axilizar os trámites administrativos e dar estatus de refuxiado a quen escape da guerra
ou das persecucións políticas, étnicas ou relixiosas, e sobre todo resolver os conflitos bélicos que
provocan estes desprazamentos masivos.
Desde a realidade máis próxima do municipalismo é posible artellar medidas directas e inmediatas
para ofrecer un lugar de acollemento aos refuxiados e refuxiadas que logren asilo político e
reasentarse no Estado español, así como instar ás institucións estatais e europeas a mudar a súa
política internacional a este respecto.
Por todo o exposto, os grupos políticos provinciais da Marea Atlántica e Compostela Aberta
propoñen ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
1.-Instar ao Goberno central a que asuma as súas responsabilidades con urxencia na crise
humanitaria que están vivindo as/os refuxiadas/os en Europa e na contorna do Mediterráneo e que
promova, no marco das institucións democráticas europeas, un xiro nas políticas de asilo e de
cooperación cos países empobrecidos do Mediterráneo.
2.-Instar ao Goberno español a romper co coñecido como Protocolo de Dublín.
3.-Instar á Xunta de Galicia a que asuma tamén as súas responsabilidades e participe facilitando os
recursos e servizos necesarios para acollida temporal de persoas refuxiadas na nosa Comunidade
Autónoma.
4.-(Isto é unha substitución que xa se deu a todos os portavoces neste caso), Iniciar contactos cos
concellos da provincia, coas restantes deputacións provinciais, coa FEGAMP e coas Organizacións
Non Gobernamentais con solvencia no traballo nesta 109 materia e con implantación en Galicia
para impulsar a creación dunha rede galega de municipios de acollida, que permita recoller a
iniciativa cidadá e darlle apoio e organización e ofrecer soporte técnico na medida das
posibilidades.
5.-Impulsar no seo do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, do cal é socia a propia
Deputación provincial, o establecemento de liñas de traballo e de axudas en colaboración cos
concellos para facilitar o acollemento de refuxiados/as.
6.-Acadar un compromiso de mobilización e disposición de crédito orzamentario propio da
Deputación da Coruña para establecer liñas de axuda a aqueles concellos da provincia que acollan a
persoas refuxiadas reasentadas no seu territorio.

