Declaració Institucional de rebuig a la construcció de murs a les fronteres i
pel compromís amb la defensa del Dret Humà al lliure moviment de les
persones.
1. Atès que, les persones desplaçades per la força de casa seva augmenta any
rere any, i el 2020 es va a arribar a un total de 79,5 milions de persones.
Entre les quals 45,7 milions es troben en situació de desplaçament als seus
propis països i 4,2 milions són sol·licitants d’asil en altres. El 85% de persones
desplaçades son acollides per països en vies de desenvolupament.
2. Atès que la resposta dels països de la Unió Europea s’allunya cada vegada
més del compromís amb l’acollida i el refugi, tot i la greu situació que s’està
donant a tot el món.
3. Atès que aquesta resposta consisteix també, en la progressiva militarització
de les fronteres europees. Els Estats membres han construït fins a un total de
1.000 km de murs a les seves fronteres. 9 Estats membre de 27 han construït
murs per impedir el moviment de les persones (Espanya, Grècia, Hongria,
Bulgària, Àustria, Eslovènia, Letònia, Estònia i Lituània), 10 de 28 si comptem
el Regne Unit.
4. Atès que hi ha persones que, tot i patir altres tipus de violència severa, com
són la pobresa o la conseqüències de la crisi climàtica, que les obliga a
desplaçar-se de casa seva, no són reconegudes ni a la Convenció sobre el
Estatut dels Refugiats de 1951 ni al Protocol sobre el Estatut de 1967 com
persones amb dret a demanar asil.
5. Atès que el article 13 de la Declaració Universal de Drets Humans declara que
“Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les
fronteres de cada Estat” i que “Tota persona té dret o sortir de qualsevol país,
àdhuc el propi, i a retornar-hi.” I que les actuals mesures desenvolupades pels
Estats membre no estan garantint aquest dret.
6. Atès que les exportacions d’armament contribueixen a mantenir en el temps
els conflictes armats, el que genera persones desplaçades per la força com
passa a la guerra del Iemen amb més de 4 milions de persones que han hagut
de fugir de casa seva.
7. Atès que les exportacions d’armes no serien possible sense el suport
d’institucions financeres, com bancs i asseguradores, que donen serveis
financers per a la producció, exportació i/o manteniment de l’activitat
productiva de les empreses d’armes.
És per tot això que el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs proposen al Ple de
l’Ajuntament de ............................ l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el seu rebuig a la construcció de murs a les fronteres i el ple
suport a l’acollida de persones que fugen de diferents tipus de violència.
SEGON.- Ressaltar la necessitat urgent de incloure el reconeixement i els drets de
refugiades a la Convenció i el Protocol sobre l’Estatut dels refugiats d’aquelles

persones que fugen per raons derivades de la crisis del medi ambient derivada del
canvi climàtic.
TERCER.- Realitzar una política compromesa amb el dret humà a la lliure circulació,
manifestant aquest compromís als espais institucionals, locals, nacionals i
internacionals on l’Ajuntament participa.
QUART.- Donar totes les passes necessàries per garantir una acollida digna a les
persones sol·licitants d’asil al seu municipi i promoure una desvinculació de les
institucions financeres que financen o inverteixen en empreses d’armament.
QUINT.- Aplicar les polítiques necessàries per tal de reduir les conseqüències
derivades del canvi climàtic.
SISÈ.- Fer públic el compromís d’aquesta declaració a la ciutadania de
..............................., al Centre Delàs d’Estudis per la Pau, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.

