
                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

MOCIÓ DE REBUIG A L'ACORD ENTRE LA UE I TURQUIA PER A LES DEPORTACIONS 

MASSIVES DE MIGRANTS DES DE LES FRONTERES DE LA UNIÓ. 

 

 

Exposició de motius: 

 

Divendres passat 18 de març, les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van arribar 

acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia tots els migrants -incloses les 

persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea 

a través d'aquest país, a canvi que els Estats de la Unió ressituïn un nombre equivalent de persones 

refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d'altres mesures econòmiques i polítiques a favor de 

l'Estat turc. 

 

Des de la CUP, Movem-SMS i ERC considerem que amb aquest aquest pacte, la Unió Europea 

corre el risc de no respectar els convenis internacionals sobre dret internacional d'asil. I que 

estaríem assistint a més al procés de de construcció de la Unió Europea. Creiem que amb l'acord 

amb Turquia s'estan utilitzant els drets de les persones refugiades i migrants com a moneda de 

canvi, i ho considerem inacceptable. 

 

Des de la CUP, Movem-SMS i ERC ens adherim a les peticions d'organitzacions no 

governamentals, Alt Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets 

humans en la denúncia, rebuig i de l'acord de la Unió Europea i Turquia per a devolucions 

massives, així com l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones refugiades defensant 

els drets humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i 

possibilitant-los l'asil entre els membres de la Unió Europea. 

 

És per tot això que els grups municipals de la CUP, Movem-SMS i ERC de l'Ajuntament de  Sant 

Martí Sarroca proposen l'adopció dels degüents acords: 

 

1.- El Ple de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca mostra el seu rebuig a l'acord assolit entre les i 

els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia que contempla la devolució a Turquia 

de tots els migrants -incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra 

nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea. 

 

2.- El Ple de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca exigeix a la Unió Europea i als Estats membres 

donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les persones refugiades, 

respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. En aquest sentit, insta el Govern 

de la Unió Europea i als Estats membres a la retirada de qualsevol proposta d'acció que no respecti 

el dret internacional d'asil o convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió 

Europea. 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

3.- El Ple de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca se suma al Manifest "Passatge Segur" subscrit per 

moltes organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la 

UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, 

des del respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 


