Moció que presenta el Grup Municipal …...................... de .……… en
defensa del dret d’asil
Des dels nostres diversos àmbits de responsabilitat i participació social ens concerneix
la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals com imperatiu per a la
convivència, la justícia i la pau dels pobles.
Les administracions han de complir els seus compromisos amb les persones
refugiades, respectant la seva dignitat i els seus drets, d’acord amb les seves
obligacions legalment contretes.
El reforç del control de fronteres europees i el recent Pacte Europeu sobre immigració
suposa greus obstacles per a la protecció de les persones refugiades i vulnera els
drets fonamentals de les persones immigrants.
En aquests moments el Govern de l’Estat prepara una nova Llei d’asil, l’avantprojecte
de la qual suposa un greu retrocés en les garanties i drets reconeguts fins ara, devalua
el paper de l’ACNUR (l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats),utilitza
llistats de “països segurs” i elimina la possibilitat de sol·licitar l’estatut de refugiat en les
Ambaixades i Consolats espanyols.
Aquesta llei pot suposar però avenços com la clarificació de la protecció
complementària,que l’Estat espanyol participi finalment en els programes de
reassentament de l’ACNUR atorgant protecció internacional a les víctimes de la
violència de gènere. Però, malauradament, aquests avenços queden eclipsats pel greu
retrocés global que suposa l’avantprojecte de llei.
La legislació en matèria d’asil només ha de modificar-se per enfortir i ampliar les seves
garanties, assumint la solidaritat amb les persones desplaçades i refugiades davant els
nous i complexos conflictes que colpegen diàriament la vida de milions de persones
en moltes regions del planeta.
El ple de l’ajuntament de......................... pren dels següents acords:
1. Sol·licitar al Govern i a tots els grups polítics que es comprometin amb
l’aprovació d’una nova Llei d’Asil que honri la memòria de centenars de milers
de catalans i espanyols que al llarg de la nostra història van haver d’exiliar-se i
van trobar una acollida solidària en altres països.
2. Demanar que durant la discussió i tramitació d’aquesta iniciativa en el
Parlament es corregeixin les greus deficiències que s’observen al avantprojecte
i s’assegurin que la nova llei respecta la Convenció de ginebra del 1951,
l’article 13.4 de la nostra Constitució i totes aquelles obligacions adquirides per
l’Estat Espanyol al adherir-se als instruments internacionals de protecció del
dret d’asil i, en general, de drets humans.
3. Fer una crida a reafirmar els valors de solidaritat i respecte cap a les persones
refugiades i a treballar per construir un món en el que els drets humans no
siguin paper mullat per a la immensa majoria de la humanitat.
4. Exhortar al conjunt de la societat a mobilitzar-se en la defensa del dret d’asil,
cada dia més amenaçat.
5. Fer arribar aquests acords al Govern, als partits polítics, als sindicats, a les
associacions empresarials, als mitjans de comunicació, a les organitzacions
socials i, en definitiva, al conjunt de la societat.

