Comunicat davant les noves morts per naufragi a la Mediterrània
Davant les noves morts per naufragi a la Mediterrània de persones que tractaven d’entrar a
Europa, la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants volem expressar novament el
nostre dolor i indignació per aquesta contínua i inacceptable tragèdia.
Creiem que aquesta terrible situació requereix una intervenció internacional immediata,
organitzant un sistema d’auxili en les aigües mediterrànies per salvar vides. Els esforços en la
lluita contra les màfies són necessaris, però no suficients. Cal, alhora, crear un sistema regular i
controlat que permeti l’entrada a Europa per motius humanitaris. En tot cas, si Europa no és
capaç de posar fi a les inacceptables morts al mar, les Nacions Unides han d'entrar en acció
utilitzant tots els mitjans possibles i eviti la repetició d’aquests fets dramàtics.
Com a entitats cristianes, ens unim a la sentida pregària que el papa Francesc ha fet aquest
diumenge a l'Àngelus per aquelles persones que "buscaven felicitat" però han acabat trobant
la mort, i ens afegim també a la seva petició d'una mobilització de la comunitat internacional.
Finalment, volem, un cop més, demanar públicament el que ja hem dit recentment en
nombroses ocasions: és necessària i urgent una nova política europea que, enlloc de controls i
barreres frontereres i de discursos populistes, alarmistes o insolidaris davant el fet migratori,
prioritzi la protecció de la vida i els drets humans de les persones migrants, que garanteixi
realment el drets d’asil, que obri vies realistes a la migració laboral, que ajudi a edificar
societats acollidores i solidàries i que afavoreixi eficaçment la pau, l’estabilitat política i el
desenvolupament humà integral en els països del nostre entorn i d’arreu del món.
Barcelona, 23 d’abril de 2015
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