El Ple de Formentera demanarà al govern espanyol que faciliti l’arribada dels refugiats
dimarts, 21 de febrer de 2017 12:38

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Benestar Social, informa que en el pròxim Ple,
que se celebrarà aquest divendres 24 de febrer, Gent per Formentera amb el Grup Socialista
presentaran una declaració institucional per facilitar l'arribada de persones refugiades, “en la
qual es manifestarà la preocupació per la greu situació dels refugiats de la guerra de Síria,
conflicte que dura ja més de cinc anys, i la manca de compliment de la quota de refugiats
assignada a Espanya per la Unió Europea al 2016”, segons ha explicat la consellera del ram,
Vanessa Parellada.

En el manifest es destaca que “Europa no està donant la resposta adequada a les persones
refugiades. Al contrari, tot el seu esforç fins ara s'ha centrat únicament en protegir les fronteres
i convertir Europa en una fortalesa. La conseqüència d'aquesta situació és que centenars de
milers de persones es veuen empeses a emprendre viatges perillosos per mar o per terra que
poden costar-los la vida”. A més, es fa referència “a la situació especialment tràgica de dones i
nenes exposades a explotació i violència sexual, i de les persones en situació de més
vulnerabilitat com per exemple les que tenen una discapacitat”.

Per tot això, segons ha afegit la responsable de Benestar Social, el Consell Insular de
Formentera vol recordar que el dret d'asil està reconegut universalment i vol demanar al
Govern de l'Estat espanyol que agilitzi i faciliti les sol•licituds d'asil i garanteixi una resposta
ràpida per a les persones refugiades, entre altres mesures que garanteixin unes bones
condicions d'acollida i que garanteixin el dret d'asil.

Segon manifest
Vanessa Parellada ha recordat que el Consell Insular de Formentera ja va aprovar per
unanimitat al mes d'abril de 2016 una declaració institucional en què mostrava el rebuig envers
l'acord entre la UE i Turquia pel fet que suposava una greu vulneració de la legislació que
protegeix les persones refugiades i un empitjorament de la crisi humanitària que ja estan vivint.

Formentera amb Síria
A més, la consellera ha destacat que “aquestes darreres setmanes hem pogut conèixer de més
a prop la realitat que es viu als camps de refugiats a través de la campanya «Formentera amb
Síria» organitzada pel Consell i per l'ONG «Progreso y Desarrollo Humano»”. I ha agraït la
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feina i implicació de tota la població.

A més la responsable ha destacat que Formentera és una illa acollidora, “com ho va demostrar
amb la seva resposta davant el compromís a acollir mostrat al 2015 per l'administració local
que culminà amb la creació des del Departament d'Immigració d'una borsa per facilitar la
col·laboració de les persones interessades en acollir amb els recursos de què disposessin
(habitatge, roba, diners, cura d'infants i majors, classes de llengües, etc.)”.
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