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AL

Se eleva al Ple esta moció, aprovada per la Junta de Govern Local el 11.09.2015
Durant tota la història de la humanitat les persones hem migrat cap a aquells llocs que ens
permeteren tindre una vida millor, una vida digna. En les últimes dècades assistim a grans
desigualtats imposades per un model econòmic i social que repercutix en tot el planeta. Les
guerres, la pobresa, els interessos macroeconòmics, l´espoli de recursos naturals i la vulneració
dels Drets Humans són les causes per les quals les persones es veuen forçades a fugir dels seus
països per vies que, moltes vegades, atempten inclús contra la vida. Els països de recepció, com
ara Espanya, hauríem de reflexionar sobre com repercutixen la participació, la implicació o la
coresponsabilitat en estes causes als països d'origen.
Des de 1939, milers de persones van haver de fugir del nostre país a altres països d'Europa
i llatinoamèrica a causa de la Guerra Civil i la imposició de la dictadura. Hui en dia, la joventut
busca oportunitats laborals a Europa principalment. Açò ens demostra que continuem migrant i
que ho farem sempre que hi haja una mínima possibilitat de viure dignament en un altre lloc.
L´anomenada “crisi dels refugiats” que estes setmanes ocupa l'atenció dels mitjans de
comunicació ha posat en evidència el resultat de les despietades polítiques europees sobre
immigració i refugi que només provoquen dolor i mort. Europa s'ha convertit en una fortalesa,
disposada a impedir el pas d'aquells a qui espolia. El Govern espanyol ha mantingut sempre una
política de migració i refugi sustentada en el rebuig i la repressió. Espanya té una de les xifres
més baixes de concessió d'estatuts de refugiat d'Europa: 384 al 2014, 206 al 2013, 220 al 2012…
La igualtat de drets de tota la ciutadania, incloent-hi les persones migrants, ha de ser independent
de la seua situació administrativa.
La defensa dels Drets Humans i la justícia social han de regir qualsevol acció de govern.
La ciutadania europea i espanyola està dient a les seues administracions que no és possible mirar
cap a un altre costat davant d'esta greu crisi i, per això, l'Ajuntament de València, com
administració més pròxima a les persones i com a canal de comunicació entre administracions, ha
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declarant València ciutat refugi.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent
proposta d'acord: /
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la
siguiente propuesta de acuerdo:
-Declarar València ciutat refugi perquè siga una ciutat de protecció, igualtat i
reconeixement de drets, que garantisca la vida, la llibertat i el benestar de totes les persones.
-Instar el Govern estatal a assumir les responsabilitats en matèria de refugi i asil, en
compliment de la Convenció de Ginebra sobre l'estatut dels refugiats, firmada per Espanya, de
manera que reba i aculla les persones que estan sol·licitant refugi i en garantisca els drets.
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