
Obrim fronteres! 
 

El 17 de juny, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades,  
tornarem a sortir al carrer per cridar contra la vulneració dels drets de les 
poblacions desplaçades per la força arreu del món i l’abolició de les 
fronteres. Denunciarem la irresponsabilitat i fins i tot l’hostilitat dels 
nostres representants polítics i dels de la resta d’estats europeus i la Unió 
Europea davant els èxodes dels que ells mateixos en són corresponsables.  

Després de la multitudinària manifestació del febrer als carrers de 
Barcelona amb el lema “Volem acollir”, no deixarem de reivindicar la 
llibertat de circulació i de recordar que no hi ha persones il·legals sinó lleis 
injustes que vulneren els drets a la vida, la llibertat i la seguretat. 
Tornarem a sortir al carrer i alçar la veu per mostrar el nostre suport a tots 
els pobles que pateixen la guerra, víctimes dels seus règims i 
d’intervencions estrangeres: A Síria, l’Iraq, el Kurdistan, l’Afganistan, 
Eritrea, Somàlia i a d’altres països. 

Els governs ignoren les lleis existents i tanquen les seves fronteres posant 

en perill la vida de dones, homes i infants, obligats a fugir dels seus països 

i els neguen el dret a la lliure circulació,  exposant-los al negoci del tràfic 

de persones, oblidant que, com diu la poeta somalí Warsan Shire: “Ningú 

no fica els seus fills en una barca si no és que l'aigua és més segura que la 

terra”. 
 

Tornarem a sortir al carrer per denunciar els acords immorals per a la 
deportació dels refugiats i els mecanismes d’externalització de la vigilància 
de les fronteres europees com els signats amb els governs de Turquia, 
Líbia o diversos estats subsaharians, que vulneren sistemàticament els 
Drets Humans i les llibertats democràtiques, i que són recompensats pels 
governs europeus a canvi que es converteixin en els seus policies 
fronterers. Com el govern del Marroc també, amb qui Espanya comparteix 
el blindatge de la frontera Sud a Ceuta i Melilla. Per això donarem suport a 
la Caravana Frontera Sud a Melilla que es prepara per aquest juliol per 
denunciar les polítiques frontereres espanyoles. 

Denunciarem que davant de la vida de la gent, els governs de la UE hi 
posin el control fronterer i ens vulguin fer creure que els migrants 



amenacen els nostres drets, quan són les seves polítiques austericides i de 
retallada de llibertats les que ens amenacen a tots.  

Denunciarem els Centres d’Internament per a Estrangers, on 
s’empresonen persones que no han comès cap delicte, més enllà de voler 
guanyar-se un futur per a ells i els seus fills, així com les deportacions 
forçades i sense garantia jurídica.  

Si un conflicte assoleix la categoria de guerra quan supera els mil morts en 
un any, el que estem vivint al Mediterrani és una guerra en majúscules: 
5.000 persones pel capbaix s’hi van ofegar l’any passat, 41.000 des de 
l’any 2000. Una guerra contra els més febles que ha convertit el que havia 
de ser un pont de cultures en el mar de la Vergonya, en la frontera més 
desigual del món i la més mortífera.  

Des de la Coordinadora Obrim Fronteres, a la qual s’ha integrant la 
campanya Casa Nostra Casa Vostra, exigim a les autoritats catalanes, 
espanyoles i europees, que les persones que pel motiu que sigui han 
d’abandonar casa seva trobin a casa nostra l’acollida que mereixen: amb 
una atenció de qualitat a través de la xarxa pública i amb ple respecte als 
drets de tothom. Aquest és el sentit de les reivindicacions que ara hem 
començat a negociar amb el govern de la Generalitat.  

I per això el 17 de juny sortirem al carrer: per reclamar consciència social, 
compromís i voluntat política. Aquest mateix clam ressonarà aquest dia a 
desenes de ciutats europees. Només aplegant esforços podrem doblegar 
la política de la Unió Europea i dels estats en matèria d’immigració i refugi. 
Actuant junts amb valors humans, respecte, responsabilitat, solidaritat, 
esforç i empatia. Som aquí per enderrocar les fronteres que existeixen 
entre nosaltres. Som aquí per obrir fronteres. 

Per tot això, exigim: 
 

 L’acollida sense quotes ni limitacions de refugiats i refugiades i que 
es garanteixi el dret d’asil a totes les persones 

 El tancament dels Centres d’Internament per a Estrangers i la fi de 
les deportacions forçades 

 Plens drets a les persones migrants  
 Que es deixin de bloquejar les iniciatives d’acollida 



 La revisió de la llei d’asil espanyola i la derogació de la llei 
d’estrangeria 

 La revocació immediata del pacte entre la UE i Turquia i de tots els 
acords d’externalització de fronteres. 

 La fi dels acords de militarització de les fronteres i la destinació 
d’aquests fons al rescat, l’acollida i l’ajuda humanitària.  

 L’immediat i fàcil accés a vies d’asil segures i legals. 
 La fi de les polítiques que donen suport al manteniment de 

dictadures així com a la destrucció d’altres països amb intervencions 
militars, venda d’armes, espoli de recursos naturals i explotació 
humana. I la solidaritat amb els pobles que defensen la seva 
llibertat i la justícia social. 

 El respecte al dret d’asil i l’aplicació immediata d’aquelles polítiques 
que protegeixen la vida.  

 El dret de tothom a aconseguir per a ells i els seus fills un futur 
digne que els retorni el que se’ls ha arrabassat per la força als seus 
països d’origen. 

 


