ELS DRETS HUMANS, MENYS HUMANS SI SÓN ESTRANGERS
Des de l'Associació “Morvedre Acull” (situada a Sagunt), el 10 de desembre, dia
Internacional dels Drets Humans volem expressar que:
Els Drets estan sustentats en la Justícia, la Pau i en la dignitat humana. Són
Drets Universals, inherents a tots els éssers humans, sense importar la seua raça,
color, religió, sexe, idioma, opinions polítiques o d'una altra índole, origen nacional o
social, lloc de naixement, ni cap altra condició.
La Unió Europea va assumir els DD.HH. en 1954 el que suposa un compromís de
complir-los i fer-los complir a tots els estats membres. Però això no és així.
Es dóna la gran paradoxa que les lleis d'estrangeria a Europa, s'allunyen
de les garanties que plantegen els DD.HH.
Veurem alguns dels articles dels Drets humans, fonamentals per als migrants i el
nivell de compliment que tenen.
1.-Dret a la vida, obligació de prestar socors, salvament i rescat.
Amb freqüència se'ls deixa morir, penalitzant a les ONGS que els socorre.
La Mar Mediterrània, per a vergonya nostra, és una gran tomba de
víctimes innocents.
2.- Dret al refugi, a l'asil. Les persones refugiades són víctimes de guerres, de
persecucions per motius de raça, religió, nacionalitat o opinions polítiques… Els
estats han de garantir protecció, empara i assistència. Aqueixa no és la
realitat. El major camp de refugiats d'Europa és Moria (Grècia). Més de
20.000 persones, d'elles 1.100 són xiquets i xiquetes soles. Les pèssimes
condicions del camp han sigut denunciades moltes vegades. Els que han sigut allí
diuen: "Moria no és un camp de refugiats, és un camp de concentració" Allí
es veuen obligats a romandre durant 2 anys, fins que li donen asil o els retornen al
seu país.
3.-Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seua residència en
el territori d'un Estat. Ja sabem les enormes dificultats que es posen per a obtindre
permís de residència i treball.
4.- Les Devolucions Col·lectives. Estan prohibides expressament. Estableix
garanties de procediments en el cas d'expulsió d'estrangers. “Les Devolucions en
Calenta” tantes vegades denunciades, es fan sense els preceptius procediments.
L'apartat 3 i 4 estan relacionats amb l'arribada massiva durant aquests dies de
persones migrants a Canàries. Davant aquest fenomen migratori se sol dir: Efecte
anomenada! I per què vénen? Cap govern s'atrevirà a reconéixer que en
aquest fenomen migratori, en bona part, contribueixen ells. En aquests dies
La Unió Europea ha signat un acord amb el govern del Senegal sobre pesca, reben
11.750 tones de tonyina i lluç i paguen al govern del Senegal 1,7 milions a l'any.
Apart estan els vaixells amb pesca furtiva, arrasant els caladors.

La pesca al Senegal té una importància fonamental per a l'economia i el
desenvolupament del país, el sector pesquer donava treball a més de 600.000
persones una bona parteix dones, dedicades a la transformació del peix, a més de
ser una font bàsica de proteïnes per a la majoria de la seua població.
També, recordar les nombroses riqueses en recursos naturals que posseeix el
continent africà coltan, urani, gas, fusta, diamants…Des d'Europa es travessen
lliurement les fronteres europees sense que aqueix “comerç” ajude al
desenvolupament de la seua economia ni de la seua població.
Conclusió: Els llevem el treball, els seus rics recursos naturals i encara preguntem
Per què vénen? La majoria fugint de la pandèmia de la fam. A treballar, a
cuidar la nostra casa, als nostres majors, a l'agricultura, aquesta és la realitat i no
canviarà. La fam no el per a ni murs, ni el risc a morir, ni les lleis excloents que et
fiquen en un CIES sense haver comés cap delicte.
Els DRETS HUMANS UNIVERSALS, estan lluny de complir-se. Comptem amb
Sagunt, que és un poble acollidor, per a continuar alertant i fer passos cap a la
justícia i la dignitat humana.
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