
Una mirada local a la crisi dels refugiats
Primavera 2018

Des de la secció local d’Esquerra vam pensar a fer una sèrie de xerrades que fossin d’interès general

de tota la població des d’un punt de vista més d’actualitat social.

La primera que vam triar és sobre els refugiats, un tema que, malauradament està d’actualitat els

darrers mesos, però que fa molts anys que és un drama al voltant del Mediterrani, abans de la infame

guerra de Síria, ja era trista noticia. 

Aprofitant les experiències d’un veí  del  municipi,

en Josep Vernet Oto, Pepo per tothom, vam pensar

que ell seria una persona molt adequada per fer-

nos  una  visió  des  del  terreny  ja  que  va  estar

treballant a l’illa de Lesbos, en el camp de refugiats

de Kara Tepe on van ajudar  a la logística del camp

i  a  ensenyar  a  nadar  al  nens  i  joves.  Una tasca

desinteressada  emprant  el  temps  de  les  seves

vacances i aconseguint finançament propi.

L’altre persona que va participar es l’Ana Surra, diputada a Madrid. Nascuda a Uruguai, el cop d’estat

del general Pinochet la va agafar a Xile i es va veure obligada a refugiar-se a l’ambaixada de Panamà,

va arribar a aquest país i d’aquí va viatjar a Bèlgica i a Paris on li van concedir l’estatus de refugiada.

Després de tornar al seu país ha acabat vivint al nostre país seguint la seva família. El 2014 presideix

l'associació Sí, amb nosaltres que agrupa estrangers residents a territori català partidaris del dret a

decidir.

Ella  ens  va  transmetre  les  diferents  mocions  i  decisions  que  s’han  anat  produint  al  congrés  de

diputats i a Europa. Ens va explicar les dificultats que hi ha per la poca empatia des dels governs

europeus,  inclòs  el  del  PP  que  es  neguen  a  acollir  el  numero  assignat  pels  convenis  europeus.

L’interès per les industries armamentístiques per que la guerra de Síria continuï. El conveni d’Europa

amb Erdogan, per crear camps de detenció a la pròpia Turquia per frenar als immigrants. La solució,

segons creu ella  seria  la  vinguda ordenada mitjançant  les  ambaixades  dels  països  europeus i  la

vinguda segura d’aquestes persones. Les seves vivències ens van deixar molt sorpresos.
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