H Βαρκελώνη περιμένει τους πρόσφυγες
…που δεν έρχονται.

Από : Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (μετάφραση: barikat)

Μισό χρόνο μετά τη δημιουργία σχεδίου από το δήμο της Βαρκελώνης με σκοπό την
υποδοχή προσφύγων από εμπόλεμες ζώνες όπως η Συρία και το Ιράκ, η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας εξακολουθεί να περιμένει τους πρόσφυγες να έρθουν.
«Αυτό μας γεμίζει με οργή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων η δήμαρχος της
Βαρκελώνης Ada Colau, μία πρώην ακτιβίστρια που αναδείχθηκε μέσα από το κίνημα
διαμαρτυρίας των Αγανακτισμένων ενάντια στη λιτότητα.
«Η πόλη είναι έτοιμη σε τεχνικό επίπεδο, όλες οι υπηρεσίες μας είναι έτοιμες και οι
κάτοικοι περιμένουν με ανοιχτές αγκαλιές. Αλλά δεν φτάνουν εδώ».
Διαδηλωτές στη Βαρκελώνη στις 27 Φεβρουαρίου 2016, απαιτούν την ανάληψη δράσης για
την εξασφάλιση ασφαλών περασμάτων για τους πρόσφυγες. (Josep Lago, AFP)
Ενώ οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα για
να να καταλήξουν σε μια ενιαία απάντηση στην μεγαλύτερη κρίση της μετανάστευσης στην
ιστορία της ΕΕ, η πόλη ανέπτυξε το δικό της σχέδιο υπό τον τίτλο, «Βαρκελώνη: πόληκαταφύγιο».
Όταν η Colau ανακοίνωσε την πρωτοβουλία, τον Αύγουστο, εκατοντάδες κάτοικοι της
Μεσογείου, των παραθαλάσσιων πόλεων κατέκλησαν το δημαρχείο με e-mails όπου
δήλωναν τη διαθεσιμότητά τους για βοήθεια. Το σχέδιο ακολούθησαν άμεσα και άλλες
πόλεις σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Μαδρίτης, του μεσογειακού λιμανιού της
Βαλένθια και του Καδίθ στα νοτιοδυτικά.
Αντιμέτωπη με αυτό το ξέσπασμα της αλληλεγγύης, η συντηρητική κυβέρνησης της
Ισπανίας συμφώνησε να αυξηθεί σε 17.680 ο αριθμός των προσφύγων που θα υποδεχθεί η
χώρα ως μέρος της ΕΕ, ανταποκρινόμενη στη προσφυγική κρίση. Αρχικά είχε συμφωνηθεί
να δεχθεί μόνο 2.749.
«Αλλά από τότε, μόλις 18 έχουν φθάσει (σε όλη την Ισπανία), είναι μια γελοία κατάσταση»,
λέει ο Pascale Coissard, εκπρόσωπος στη βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας
της Επιτροπής Βοήθειας στους Προσφυγές.
Ο οργανισμός είναι εδώ και μήνες είναι έτοιμος να δεχθεί πάνω από ένα εκατομμύριο
ανθρώπους που έχουν φτάσει στην Ευρώπη προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη Συρία, το
Ιράκ, το Αφγανιστάν και την Ερυθραία.
Έχε αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων χώρων όπου μπορούν να υποδεχθούν τους
πρόσφυγες στην Καταλονία - η πρωτεύουσα της οποίας είναι η Βαρκελώνη - σε 41 από 10
και θα ανοίξουν σύντομα 50 επιπλέον.
Ο οργανισμός έχει ενισχύσει επίσης τις ιατρικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες και εκπαιδεύει
τους εργαζόμενους στους δήμους της περιοχής ώστε να υποδεχθούν με τον καλύτερο

τρόπο τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες.
Διαδηλωτές κουβαλούν σωσίβιες λέμβους συμβολίζοντας έτσι την υποστήριξή τους στους
πρόσφυγες (Josep Lago, AFP)
«Εργασία στα τυφλά»
Ο
καταλανικός κλάδος του Ερυθρού Σταυρού, εν τω μεταξύ, έχει προχωρήσει
σε πρόσληψεις κοινωνικών λειτουργών, διερμηνέων και συμβούλων απασχόλησης ενώ έχει
δημιουργήσει τρία κέντρα υποδοχής με περισσότερες από 200 θέσεις για καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης.
«Είμαστε έτοιμοι», ισχυρίζεται ο Oscar Barbero, επικεφαλής των κοινωνικών υπηρεσιών για
το τοπικό παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού. «Αλλά εργαζόμαστε στα τυφλά, χωρίς να
γνωρίζουμε πότε θα φτάσουν οι πρόσφυγες, πώς θα φτάσουν ή πόσοι θα φτάσουν». Το
κύριο πρόβλημα είναι ότι η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας «δεν παρέχει καμία
πληροφορία», δήλωσε ο Ignasi Calbo, συντονιστής του σχεδίου «Βαρκελώνη: πόληκαταφύγιο», για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί 10,5 εκατομμύρια ευρώ (11.600.000
δολάρια).
Οι Βρυξέλλες και τα ευρωπαϊκά κράτη κινούνται με απαράδεκτα αργούς ρυθμούς. Στα τέλη
Σεπτεμβρίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε ένα σχέδιο μετεγκαταστάστασης
160.000 μεταναστών από τις χώρες που δέχονται μεγάλα μεταναστευτικά κύματα – κυρίως
από την Ελλάδα και την Ιταλία.
Αλλά μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί μόλις 600 μετανάστες - πρόκειται για μια
απαράδεκτη κατάσταση σύμφωνα με τη Colau. «Το καλοκαίρι θα πάμε στην παραλία για να
κολυμπήσουμε, στην ίδια θάλασσα όπου κάθε εβδομάδα οι άνθρωποι πεθαίνουν επειδή η
Ευρώπη δεν παρέχει ασφαλή διέλευση», είπε. «Και για όσο δεν το κάνει, θα είναι συνεργός
σε αυτές τις μαφίες εμπορίας ανθρώπων και βύθισης σκαφών».
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας εξακολουθεί να περιμένει τους πρόσφυγες να
φθάσουν. (Josep Lago, AFP)
«Κουραστήκαμε να περιμένουμε»
Έτσι, η Βαρκελώνη θέλει οι ευρωπαϊκές πόλεις να ηγηθούν αυτού του ζητήματος. Τους
τελευταίους μήνες, έχει συνεργαστεί με τις ενώσεις που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές πόλεις,
όπως το Eurocities ή το Metropolis, ώστε να πιέσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να
δράσουν. Τώρα θα προχωρήσουμε σε άμεσες ενέργειες, δήλωσε η Colau.
Ο δήμος της Βαρκελώνης οριστικοποιεί συμφωνίες συνεργασίας με τους δήμους που
δέχονται τις μεγαλύτερες αφίξεις μεταναστών, όπως η Αθήνα και η Λέσβος στην Ελλάδα ή
η Λαμπεντούζα στην Ιταλία.
«Αλλά θα έρθει μια στιγμή που πόλεις θα έχουν κουραστεί από την αναμονή», δήλωσε ο
Calbo και υπαινίχθηκε ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να αναλάβουν κάποιες ευθύνες σε
τομείς του ασύλου, που ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη. «Είναι μια

υποχρέωση του κράτους, αλλά υπάρχει ένα ανθρωπιστικό επίπεδο που δεν μπορούμε να
ξεχάσουμε. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάνω από την ευρωπαϊκή νομοθεσία»,
πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Πηγή: http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3467061/Barcelona-waits-ref...

«Έπρεπε να ασκήσουμε πολιτική ανυπακοή για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, έχει συμβεί με αυτόν τον τρόπο. Προκειμένου
να υπερασπιστούμε και να κερδίσουμε τα δικαιώματά μας, πολλές φορές ήταν αναγκαίο να
παρακούσουμε άδικους νόμους».
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