
ESPAI DE CIUTADANIA DE L’H 

POSICIONAMENT DAVANT LA CRISI DELS REFUGIATS DE LA GUERRA DE SÍRIA 

 

Les Entitats que formem  L’ESPAI DE CIUTADANIA DE L’H (*), davant el gran drama que estan 

patint milers i milers de persones de Síria que han de marxar de les seves poblacions i del seu 

país a causa de la guerra,  

MANIFESTEM, 

 La guerra a Síria i a diverses zones de l’ Irak està provocant una de les majors crisis 

humanitària del nostre temps. Homes, dones, nens, vells, malalts, tots tracten de 

marxar, intentant sobreviure en condicions molt difícils, posant en perill la seva pròpia 

vida, per tal de fugir de la barbàrie de la guerra, que està arrasant el país des del març 

de 2011 on han mort més de 220.000 persones i més d'onze milions han hagut 

d'abandonar les seves llars, essent el país amb més desplaçats interns del món.  Més 

de 4 milions de ciutadans siris estan refugiats en els països pròxims: Líban, Jordània, 

Turquia, Irak, etc., en condicions de greu emergència... Prop de 450.000 han marxat 

per demanar asil en els primers 6 mesos del 2015, dels quals més de 100.000 són 

nens...I, malauradament, prop de 2.800 persones, grans i petits, han mort travessant el 

Mediterrani...  Segur que l'ajut més gran que podria rebre aquest poble seria el fi 

d'aquesta guerra. 

 Davant aquesta greu emergència humanitària, els governs dels països de la UE, de 

manera decebedora, no han donat la resposta necessària i urgent que la situació 

requeria, amb reunions burocràtiques estèrils, amb regatejos vergonyosos més propis 

d’una subhasta d’objectes, o amb tancament de fronteres, negatives d’acolliment i fins 

i tot amb discriminacions per raons de religió... Tot això, en oberta contradicció amb 

els Drets Humans més bàsics, les  lleis internacionals i les normes aprovades per la 

pròpia UE. 

 Els ciutadans no podem i no volem comprendre que centenars de milers de persones 

es vegin obligades a creuar mitja Europa en condicions infrahumanes, davant la 

indiferència o el rebuig de molts d’aquests governs... No volem comprendre que es 

puguin destinar milers de milions per salvar la gran banca i no es destinin els recursos 

necessaris que permetin evitar el patiment --i fins i tot la mort-- de milers de 

persones... No volem comprendre que es pugui amenaçar amb sancions –fins a 

l’expulsió-- a un país per no complir amb el dèficit pressupostari, i que la negativa a 

acollir refugiats, tal com determinen les lleis, no tingui cap mena de sanció.       

 El corrent de solidaritat però, que la ciutadania de molts països està manifestant 

envers els refugiats, exigint una resposta immediata i adequada a aquest drama 

humanitari,  està fent que diversos països estiguin reconvertint els seu posicionament 

inicial de desinterès, o fins i tot de rebuig, cap una acceptació, a contracor,  de quotes 

per l’acolliment d’aquestes persones demandants d’asil. 

 



 Malgrat això, el problema és molt greu i molt complex i necessita una gran quantitat 

de recursos, prioritàriament econòmics, d’infraestructura, humans... i un llarg etc.         

I necessita també, imprescindiblement, la solidaritat i la col·laboració dels ciutadans. El 

drama dels refugiats és un problema que ens afecta i ens incumbeix a tots, 

administracions i ciutadania. I és entre tots, des de nivells diferents, que hem de 

col·laborar per poder donar la resposta humanitària que es necessita urgentment. 

 És per tot això que les Entitats de L’ESPAI DE CIUTADANIA DE L’H volem fer una crida 

humanitària a la responsabilitat de les administracions i a la solidaritat dels ciutadans.   

I en conseqüència, 

DEMANEM, 

1. Que per poder atendre amb urgència aquesta emergència humanitària, els ciutadans i 

les entitats de L’Hospitalet, facin les seves aportacions econòmiques solidàries als 

comptes específics oberts per Creu Roja. (Veure els CC. en la web.  www.cruzroja.es ). 

2. Que els ciutadans i les entitats col·laborin personal i activament en el procés d’acollida 

dels refugiats posat en marxa a la ciutat, coordinat per l’Ajuntament i la Creu Roja. (Per 

inscriure’s i més informació veure www.l-h.cat/soslh )  

3. Que els ciutadans i les entitats continuïn manifestant la seva solidaritat envers els 

refugiats i exigint als governs europeus el compliment estricte dels Drets Humans i de 

les lleis que garantitzen aquets drets, amb solucions dignes i urgents que posin fi al 

patiment intolerable al qual estan sotmeses aquestes persones.  

4. Que el govern de l’estat assumeixi la seva responsabilitat en aquest tema sense més 

ambigüitats. I amb la màxima urgència, faciliti la tramitació administrativa per a la 

acollida, així com la dotació econòmica necessària per que aquesta acollida s’ajusti als 

compromisos legals i d’humanitat als que, com país democràtic i europeu, estem i 

volem estar obligats. 

5. Que l’Ajuntament habiliti amb urgència els recursos necessaris; econòmics, 

d’infraestructura i humans, per tal que L’Hospitalet, conseqüent amb el seu nom de 

ciutat acollidora i solidaria, sigui capdavantera en l’acollida del màxim nombre de 

refugiats que la ciutat pugui acollir en condicions de dignitat.  

6. Demanem també a les diverses formacions polítiques de la Ciutat que s’adhereixin i 

recolzin aquesta Declaració, per tal que L’Hospitalet, de manera conjunta, pugui donar 

la millor resposta a aquest greu problema humanitari que ens afecta i ens incumbeix a 

tots.         

                                                                                                                 L’Hospitalet, setembre de 2015  

(*) ENTITATS DE L’ESPAI DE CIUTADANIA DE L’H, INICIALMENT IMPULSORES DE LA DECLARACIÓ:                   
TRES QUARTS PER CINC QUARTS-ESPAI DE PROGRÉS; CENTRE D’ESTUDIS L’H; FUNDACIÓ AKWABA; ESPLAI LA FLORIDA; EL 

CASALET; ESTUDIANTS DE L’H; TPK-TALLER PUBILLA KASAS; ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA; PLAUDITE-ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES; 

COMISSIÓ D’ENTITATS DE COLLBLANC-LA TORRASSA; TRO-ENTITATS DE FOC; COMISSIÓ DE PENSIONISTES DE L’H; UGT DE L’H;  

CCOO DE L’H; ATURATS + 50 ANYS; TOT BELLVITGE; ASSOCIACIÓ MUJERES PALANTE; BIPOLART; CENTRE CATÒLIC; FAPAC; AAVV. 

COLLBLANC-LA TORRASSA.      

http://www.cruzroja.es/
http://www.l-h.cat/soslh

