
Moción conxunta dos grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ciudadanos
(C's), Iniciativa Progresista de Ribeira (IPR), Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero

Español (PSOE) no Concello de Ribeira sobre a crise migratoria e das persoas refuxiadas.

Exposición de Motivos

Europa encóntrase ante a maior crise humanitaria desde a segunda guerra mundial,  como
consecuencia  dos  milleiros  de  persoas  que  tentan  chegar  na  procura  de  protección,
empurradas  polas  inhumanas  condicións  que  sofren  nos  seus  países  de  orixe  ou  polas
situacións de conflito bélico das que se ven obrigadas a fuxir.

Igual ca noutros dramáticos momentos históricos en que os propios cidadáns e cidadás de
Europa  se  vían  na  obriga  de  abandonaren  os  seus  fogares  e  buscaren  un  mínimo  de
seguridade, é importante recalcar que son persoas que están fuxindo de países en situación de
grave conflito humanitario onde existe risco certo para a súa integridade e a das súas familias
ou onde resulta imposible alcanzar unhas condicións de vida dignas.

En consecuencia, precisan e merecen a protección que os Estados membros da Unión Europea
teñen a responsabilidade de lles dar. Alén disto, tanto no caso das persoas refuxiadas como no
das desprazadas, a lexislación internacional e da propia UE establece unha serie de obrigas
ineludibles.
Os Estados e institucións europeas deben reaccionar,  afrontar a crise humanitaria  facendo
valer os dereitos humanos e cumprir escrupulosamente os tratados internacionais que velan
pola salvagarda das persoas refuxiadas e as desprazadas. Coa mesma, débese denunciar que
algúns Estados europeos promoven ou practican actuacións que non respectan os devanditos
dereitos e tratados.

Os Estados e institucións europeas non están respondendo ao xeito á crise humanitaria de que
tamén son responsables, pola participación de moitos deles nas intervencións militares que
están na xénese desta crise. Polo tanto, denunciamos esta parálise que, ante unha traxedia de
tal magnitude, é incapaz de propor iniciativas, dilatando calquera decisión ao respecto.

É  vergoñento  que  Europa  se  mostre  incapaz  de  acoller  en  condicións  dignas  as  400.000
persoas que, segundo EUROSTAT, chegan en situación de risco ou persecución no que vai deste
ano 2015.
Cabe reiterar que estas persoas chegan a Europa o que se supón que é un espazo seguro de
acollida e respecto aos seus dereitos e, pola contra, atopan un limbo inhóspito, ben de cinismo,
ben de aberta hostilidade.

Foxe  dos  seus  países  de  orixe  como  consecuencia  da  guerra  e  destrución  causada  polas
sucesivas actuacións dos Estados Unidos de América e dos seus aliados europeos.

Non deixa de resultar rechamante que a política exterior dalgúns Estados induciu, poida que
interesadamente, en procesos políticos que non garantiron o respecto aos dereitos humanos e
que desembocaron en conflitos bélicos.

As  organizacións  asinantes,  ante  a  incapacidade  de  Estados  e  institucións  comunitarias
europeas para cumpriren co seu deber e responsabilidade, esixen que de maneira inmediata se
aumenten os medios necesarios, utilizando mecanismos correspondentes, para garantiren a
tramitación e resposta axeitadas ás persoas que chegan buscando protección.

Requírese  unha resposta inmediata  eficaz  e áxil  que garanta  os  dereitos  das  persoas que
chegan a Europa, fundamentalmente o seu dereito á vida, integridade física e a dignidade,
ademais do dereito á protección que merecen e que esa resposta se coordine con urxencia
habilitando  mecanismos  excepcionais  a  través  das  institucións,  organismos  e  Gobernos



europeos establecendo vías de financiamento que garantan a eficacia inmediata das medidas.

Ao tempo, esixímoslles aos gobernos europeos que se sitúen á altura das circunstancias e do
momento  histórico  que estamos vivindo e asuman as  súas  responsabilidades  facilitando a
acollida do maior número posible  de persoas refuxiadas en cumprimento das súas obrigas
internacionais.

Esiximos tamén a finalización inmediata das respostas policiais, coercitivas ou represiva e dos
obstáculos por parte dos Estados europeos que non faciliten a protección e o amparo destas
persoas.

Compre lembrarmos tamén que a UE carece dunha política común e harmonizada de xestión
de fluxos migratorios e de asilo, cuestión que é imprescindible abordar decontado desde un
punto de vista amplo e construtivo, sempre sobre a base do respecto aos dereitos das persoas
e a súa garantía.

Polo anteriormente exposto instamos ao Goberno español a:

1. Apoiar e promover todas as vías diplomáticas existentes para actuar con determinación
na busca da pacificación dos países en conflito.

2. Que defenda na Unión Europea mudar radicalmente a política existente para actuar de
maneira inmediata e dar o apoio ás necesidades humanitarias das persosas que viven
esta traxedia.

3. Que defenda na Unión Europea por unha operación permanente de axuda e salvamento
que teña como único obxectivo impedir a perda de vidas e salvagardar a integridade
física das persoas que intentan alcanzar a UE. Ademais, débense revisar criticamente as
xa  existentes  mellorando  o  seu  funcionamento,  a  súa  dotación  económica  e
orientándoas cara fins humanitarios.

4. Que, xunto a Unión Europea, garanta unha política de cooperación internacional que
aborde as causas que impulsan as migracións dos países de orixe, incluíndo non só os
conflitos armados, senón as constantes violacións dos dereitos humanos, a pobreza, a
fame, as desigualdades... E que dote dos medios económicos, materiais e de todo tipo
para que as persoas e institucións públicas poidan dar unha acollida digna ás persoas
refuxiadas.

5. Que reciba e acolla  a  todas as  persoas refuxiadas e desprazadas que corresponda,
entendendo que a proposta que realiza a UE pode ser un mínimo, pero que o Estado
español e Galicia, conforme á súa poboación, podería ter unha capacidade de acollida
maior.

6. Que se establezan os protocolos de actuación entre as distintas administracións para
unha adecuada coordinación e xestión do acollemento.

7. Que se abra unha mesa urxente con presenza de forzas políticas e sociais co fin de
intercambiaren información e experiencias para garantir unha axeitada cobertura das
persoas que poidan chegar.

8. Para tal fin que se habiliten, se for necesario, mecanismos de financiamento urxente e
extraordinario para establecer os medios materiais e humanos para a acollida áxil e
eficaz.

9. Que se facilite de forma inmediata nas fronteiras e consulados españois a solicitude e
tramitación  de  todas  cantas  solicitudes de  protección  se  presenten,  proporcionando
unha  xestión  áxil  e  garantista.

10. Impulsar  a  dotación  de  fondos  europeos  para  reforzar  e  concretar  os  esforzos  de
cooperación nos países de orixe e, en particular, dun fondo fiduciario europeo para a
axuda financeira aos países de África, inspirado nunha proposta feita polo Goberno.



Instar á Xunta de Galiza que:

1. Participe  e  facilite  os  recursos  e  servizos  necesarios  para  a  recollida  temporal  de
persoas refuxiadas en Galiza.

2. Impulsar a creación a través da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
e  a  Federación  Española  de  Municipios  e  Provicincas  (FEMP)  unha  rede  galega  de
concellos de acollida, que permita recoller a iniciativa e darlle apoio,  organización e
ofrecer soporte técnico.

3. Impulsar no seo do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade o establecemento dun
plan de acollida e inclusión integral que vaia máis aló da vivenda, que contemple os
aspectos sociais, educativos, sanitarios, culturais, económicos, administrativos e todos
aqueles que se considere necesarios para un bo acollemento e integración das persoas
refuxiadas.

Instar ao Concello de Ribeira:

1. O Concello de Ribeira establecerá os recursos económicos necesarios para unha boa
acollida das persoas refuxiadas.

2. Colaborar  activamente  coa  FEGAMP,  co  Fondo  e  cas  administracións  públicas  para
establecer unha eficaz coordinación e dar resposta acollidas no municipio de acordo ao
plan trazado desde as administracións competentes.

3. Promover  a  creación  dun  censo  de  vivendas  baleiras,  postas  a  disposición  pola
veciñanza do concello como lugares de acollida a longo prazo.

4. Que o Concello de Ribeira se comprometa a dar a máxima difusión a través das canles
institucionais de todas aquelas accións que se vaian realizando e toda a información
precisa.

Asinan:

Xosé Antonio Vázquez Cobas Juan José Chouza Sampedro
Voceiro do BNG Voceiro de C's

José Manuel Vilas Álvarez Mª Herminia Pouso Maneiro
Voceiro do PSOE Voceira do PP

Rosa Natividad García Pose
Voceira de IPR

Ribeira, setembro de 2015


