COMUNICAT
En suport a les mocions d’ahesió a la Xarxa de Municipis Acollidors
Davant la greu crisi humanitària que està patint Europa, amb milers de persones fugint de la
situació de guerra en els seus llocs d’origen, la Xarxa pels Drets Socials de Girona (XDS) dóna tot
el seu suport a les mocions d’adhesió a la Xarxa de Municipis Acollidors (XMA) que es
presentarà el proper dilluns 14 de setembre al ple municipal de Girona i una setmana més tard, el
dilluns 21, al de Salt.
A la Xarxa pels Drets Socials tenim com a objectius la defensa del dret a l’habitatge, la sanitat,
l’educació, el treball. Com a plataforma defensem que les persones i els pobles tenim el dret
permanent a decidir el nostre futur en llibertat i per això treballem per a una societat justa i
igualitària en què tothom hi tingui cabuda. En aquest sentit, exigim polítiques acollidores que no
es limitin a les migracions per raons polítiques o derivades de conflictes.
No pot ser que les ciutats, els Estats i la societat només reaccionin atenent un ressò mediàtic
massa efímer. Actualment, no s’està donant resposta a molts col∙lectius que porten temps vivint a
casa nostra sense papers i perduts en un llimb burocràtic restrictiu, derivat d’unes polítiques
migratòries més centrades en la seguretat, que en les necessitats humanes.
La Xarxa pels Drets Socials anima les entitats i partits polítics d’altres municipis de les comarques
gironines a presentar mocions als seus plens i a adherir‐se a la XMA. Com a societat, necessitem
que es destinin més recursos a les polítiques d’asil i refugi per donar resposta a les víctimes de
persecucions i conflictes armats. Cal treballar per facilitar vies legals i àgils perquè les persones
demandants d’asil puguin exercir el seu dret de demanar refugi als estats europeus, i no es vegin
obligades a arriscar la seva vida, sovint per conflictes provocats pels mateixos estats europeus que
ara els tanquen les portes.
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