Text del parlament de Beatriu Guarro, presidenta de SOS Racisme Catalunya, a l'acte
20J #tancaremelCIE
Companyes i companys,
Gràcies a la lluita iniciada fa molt de temps per diverses associacions i entitats, que es
va concretar fa uns mesos amb l'encerclament d'aquest edifici infaust, les condicions
dels interns del CIE de Barcelona han millorat sensiblement.
SOS Racisme, Tanquem els CIE i MigraStudium juntament amb Stop Mare Mortum i
moltes altres entitats, hem aconseguit que la lluita pel tancament del CIE sigui al carrer.
Hem aconseguit declaracions de juristes que confirmen la vulneració constant dels
DDHH en aquests centres. Hem aconseguit la implicació del Síndic de Greuges i de
l'Ajuntament de Barcelona. Hem aconseguit la creació del SOJ, gràcies a un conveni de
col·laboració entre el mateix Ajuntament i l'ICAB. Hem aconseguit que la Comissió de
Justícia i DDHH del Parlament de Catalunya estigui treballant en una proposta que
qüestiona la mateixa existència del CIE de Barcelona, i esperem que el Plenari en
demani el tancament, a principis de juliol, abans d'acabar la legislatura.
Però per a nosaltres això no és prou. Nosaltres no pararem fins que no aconseguim el
tancament definitiu d'aquest CIE i de tots els CIE de l'Estat i de la resta d'Europa.
Perquè aquests centres són el colofó d'una política europea que deixa morir a les seves
aigües territorials persones que intenten arribar a les nostres terres buscant una vida
millor. D'una política europea responsable, per acció o per omissió, del desplaçament
forçós de moltes d'aquestes persones. D'una política europea còmplice de la venda
d'armes a països en conflicte. Aquesta NO és la nostra Europa.
L'Europa de les persones que som avui aquí és l'Europa dels DDHH, és la terra
d'acollida per a totes les persones que lliurament decideixin venir a viure amb nosaltres.
I no ens aturarem, no callarem fins que la nostra Europa, l'Europa dels DDHH, deixi de
ser un somni per convertir-se en realitat. I ho aconseguirem perquè cada vegada som
més les persones que hem obert els ulls, cada vegada som més les persones que, amb la
lluita diària, exigim i continuarem exigint un canvi radical de la política de la UE,
exigim i continuarem exigint el respecte pels DDHH, exigim i continuarem exigint el
tancament definitiu dels CIE.
Hem obert els ulls, tancarem el CIE!
Beatriu Guarro
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