
MANIFEST 

 

El dia tres d’octubre, davant la costa de Lampedusa, va naufragar un vaixell amb unes 500 

persones a bord. El vaixell es va incendiar quan els passatgers intentaven fer-se visibles a la 

costa. Algunes barques de pesca van sentir els crits d’auxili però van passar de llarg, segons 

l’alcaldesa de Lampedusa, temerosos de ser processats segons preveu la llei italiana des de 

l’any 2008 que penalitza el rescat de persones migrants al mar. Només 155 persones van 

sobreviure, es van recuperar 309 cadàvers. Dies abans, el 30 de setembre, 13 persones van 

morir ofegades a Sicília quan intentaven arribar a la costa.  

 

Davant d’una situació totalment intolerable que ha provocat la mort de més de 20.000 

persones en els últims vint anys quan intentaven arribar a les costes europees, El Consell 

Municipal de Cooperació i Solidaritat de la ciutat de Tarragona manifesta: 

Que els conflictes armats, la violació dels drets humans, la inestabilitat política i les grans 

desigualtats porten a la població a fugir o a emigrar des de totes les regions del món. Les 

migracions són conseqüència d’un ordre mundial injust.  

Que les restrictives polítiques migratòries que se centren exclusivament a impedir l’entrada a 

Europa de persones estrangeres no eviten que la gent intenti arribar al continent. Només 

serveixen perquè aquestes persones es vegin obligades a prendre rutes més arriscades i 

caiguin en mans d’organitzacions criminals dedicades al tràfic il·legal de persones. 

Que les polítiques migratòries europees són responsables de la violació recurrent dels Drets 

Humans en els nostres fronteres nacionals i en tercers països. 

 

Per tot això exigim que la Unió Europea, els governs nacionals, regionals i locals: 

- Converteixin les operacions de mar coordinades del Frontex en veritables dispositius 

de rescat efectiu  

- Que la cooperació amb tercers països en el control de la migració consideri al 

obligatorietat i universalitat dels drets humans i que no es continuï amb la política  

d’externalització de les fronteres si no hi ha garantia d’un estricte compliment de la 

Declaració Universal dels Drets Humans i els convenis internacionals referents als drets 

de les persones refugiades 

- Que assumeixin el seu compromís jurídic de solidaritat amb les persones susceptibles a 

ser acollides com a refugiades en els nostres països i que garanteixin un accés lliure i 

segur a aquestes persones  



- Que per tal de revertir aquesta situació, cal que la cooperació amb tercers països 

acompanyi processos emancipadors dels països empobrits o els sectors i col·lectius 

socials més exclosos i discriminats, buscant la justícia per a qualsevol persona, tant 

dones com homes en qualsevol lloc del món i la defensa i reivindicació dels drets 

humans, polítics, econòmics i culturals. 

 

Tarragona, 29 d’octubre de 2013 

 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat de Tarragona 


