COMUNICAT DE LA PLATAFORMA GIRONA PEL CLIMA EN SUPORT A LES JOVES
MIGRANTS TANCADES A LA UDG

Un grup de joves migrants no acompanyats que viuen a Girona han decidit reivindicar-se i
tancar-se a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG per exigir que es respectin i
compleixin els seus drets fonamentals, com l’habitatge o unes condicions de vida digna. Davant
aquesta acció, des de Girona pel Clima manifestem que:
- Una de les conseqüències més evidents del canvi climàtic són les migracions: cada
any, la Unió Europea rep unes 350 mil peticions d’asil d’origen climàtic. Però aquestes
només són la punta de l’iceberg. El Banc Mundial pronostica que a mitjans de segle les
refugiades per motius climàtics sobrepassaran els 140 milions i d’altres, com el de Climate
Watch, ho elevarien a 300 milions. I és que sovint les situacions econòmiques i polítiques que
viuen molts dels països d’origen de les persones migrades tenen una relació molt estreta amb
el model energètic i de consum que tenim a Europa (nord global). Un model extractivista, fòssil i
colonial que, malgrat ser depenent, ocasiona estralls en les economies dels països exportadors
en forma de no industrialització en altres sectors, desigualtats socials, pobresa, esgotament de
recursos hídrics, conflictes, repressió… Condicions que posen en risc el futur i la supervivència
de gran part de la població d’aquests països empobrits i que sovint les obliga a exposar-se al
risc i a jugar-se la vida per trobar una oportunitat a la riba nord del Mediterrani.
- Ja fa anys que no hi ha fronteres per espoliar i sotmetre països, mentre que Europa no
dubta, per contra, a aixecar murs i barreres, i a denegar l’acollida a totes aquestes
persones que es veuen obligades a marxar dels seus països. La Unió Europea vulnera
drets fonamentals com són la lliure circulació de persones o el dret a una vida digna, a l’hora
que es desresponsabilitza d’un problema que té l’origen al nostre nord global i que està
afectant de forma més severa el sud global (p.ex. l’Àfrica, només emet el 3% dels gasos
d’efecte hivernacle a nivell mundial, i en canvi és dels llocs que més està patint les
conseqüències del canvi climàtic).
- A causa de la manca de responsabilitat de les institucions catalanes i espanyoles, la situació
d’aquests joves és d’extrema vulnerabilitat perquè estan sols, molts d’ells sense
regularitzar, i no tenen cobertes les necessitats bàsiques ni garantits drets fonamentals
com l’habitatge. Aquest fet posa de rellevància com la majoria de persones que es veuen
obligades a migrar no només pateixen per això, sinó per haver de sobreviure als països on
s’instal·len. Recordant-nos, doncs, que per fer front a l’emergència climàtica en la que ens
trobem, s’ha de garantir la justícia social i viceversa: per garantir la justícia social, s’ha de fer
front a l’emergència climàtica.
- El nostre benestar comporta l’empobriment i la manca d’oportunitats de milions de persones
als països del Sud. Les administracions haurien de liderar una mirada i un discurs
pedagògic sobre les causes que hi ha darrera les migracions, que ajudi a radicalitzar la
solidaritat cap a aquests joves i cap als milers de persones que fugen dels seus països buscant
millors condicions de vida i que talli d’arrel el racisme que pateixen, tant a nivell institucional
com de la ciutadania.
- Per tot el descrit anteriorment ens solidaritzem i donem tot el nostre suport a totes les
joves que han decidit dir prou i tancar-se a la UdG fins aconseguir que se’ls garanteixin
els drets fonamentals i es trobi una solució a la seva situació irregular.
Girona pel Clima som:
XRGirona | Fridays for Future Girona | Naturalistes de Girona | SOS CostaBrava | Greenpeace |
AiguaÉsVida | La Sorellona | Xarxa Sobirania Energètica | SomEnergia | Coordinadora d’ONG
Solidàries

