
MOCIÓ A LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA PERQUÈ SABADELL SE SUMI A L’OFERIMENT D’ALTRES CIUTATS
CATALANES PER ACOLLIR REFUGIATS/DES AFGANESES

Donat que fa gairebé dues dècades l’Estat espanyol va participar de l’operació militar
anomenada  Llibertat  Duradora, liderada  pels  Estats  Units  d’Amèrica  per envair
l’Afganistan, i de la posterior missió  ISAF (Força Internacional d’Assistència per a la
Seguretat),  destinada  a  proporcionar  seguretat  arreu  d’Afganistan  i  desenvolupar
unes  forces  armades  pròpies  del  país.  Més  d’un  centenar  de  militars,  policies  i
intèrprets de nacionalitat espanyola, han perdut la vida en aquestes operacions.

Donat que l’Afganistan ha anat caient en mans dels Talibans (el passat 15 d’agost la
seva capital,  Kabul)  causant  en  la  comunitat  internacional  la  consternació  i
preocupació davant de la presa poder per part d’una organització que vulnera els drets
humans, particularment els drets de les dones.  Expressem la més ferma condemna
sobre la presa de poder de l'Afganistan per part dels extremistes talibans. Tots aquests
anys  d'intervenció  de  la  coalició  internacional  al  país  no  han  servit  per  evitar  el
col·lapse de les institucions, ni per assentar les bases d'un futur millor per a la seva
població.

Donades  les imatges que ens arriben diàriament mostrant que aquesta situació ha
generat una allau migratòria desesperada de milers de persones que veuen perillar les
seves vides. 

Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim talibà el
màxim respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor
vàlid en matèria de drets humans quan no n'han mostrat mai el més mínim respecte, i
per això, cal exercir aquesta pressió internacional sobre els països que han reconegut
el règim i que hi donen suport polític i material, països que sí que actuen dins del marc
de les institucions internacionals. 

Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. És important acollir i cal
fer-ho establint, entre altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries per als estats
membres.  També cal  rebutjar  el  sistema d'acords  econòmics  de la  UE amb països
limítrofs a l'Afganistan per contenir-hi allà les persones refugiades, com s'ha fet amb
Turquia i les persones refugiades sirianes.

Donat  que el  Govern de la  Generalitat  de  Catalunya  s’ha  ofert  a  acollir  a  tots  els
afganesos que faci falta donada la gravetat de la situació i que va reclamar que obri el
contingent de persones refugiades de l’Afganistan perquè Catalunya pugui acollir el
màxim nombre de refugiats o que vulguin reagrupar-se amb les seves famílies que
viuen a Catalunya.

Donat que el  govern de l’Estat espanyol,  com la resta de governs occidentals amb



presència militar al país, ha organitzat una operació d’evacuació que ha finalitzat amb
més 2.000 persones evacuades, la majoria d’elles afganeses que han col·laborat amb
l’Estat espanyol però també amb l’OTAN, la UE, els EUA i Portugal, acompanyades de
les seves famílies. L’Estat espanyol va posar en marxa un “Hub” europeu, com a lloc de
primera entrada per als ciutadans afganesos col·laboradors amb diferents països de la
Unió  Europea  i  les  seves  famílies  abans  de  la  seva  entrada  al  sistema  d’acollida
espanyol o de la UE.

Donat que el Govern de la Generalitat de Catalunya crearà el proper dimarts 31
d’agost una comissió interdepartamental que es reunirà setmanalment per accelerar la
resposta a les persones procedents d’Afganistan que han sol·licitat asil.

Donat que Sabadell l’any 2015 va assumir un rol de lideratge dins del país amb la crisi
dels refugiats sirians com ho ha estat al llarg de la història quan hi ha hagut desplaçats
per motius ideològics o bèl·lics oferint acollida i exigint al govern de l’estat espanyol
una implicació ferma i sense condicionants en l’acolliment de refugiats.

Donat  que des de l’any 2015 l’Ajuntament de Sabadell exhibeix a la seva façana una
pancarta que expressa el compromís polític com a ciutat acollidora (Refugees
welcome, Sabadell ciutat acollidora) .

Es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Que l’Ajuntament de Sabadell doni suport explícit a la iniciativa del Govern de
la Generalitat de Catalunya,  d’obrir un contingent perquè des de Catalunya es pugui
gestionar l’acollida del major nombre de persones possibles,  oferint-se al Govern  de
l’Estat a acollir tants refugiats afganesos com faci falta.

Segon. – Que l’Ajuntament de Sabadell reclami al govern central  donat que és qui té
les competències d’asil i refugi, que concedeixi els visats humanitaris necessaris i
reconegui el dret de protecció internacional de les persones arribades de l’Afganistan
amb la màxima celeritat.

Tercer.-  Demanar  al  govern  central  que  doti  dels  recursos  econòmics  necessaris  i
suficients  per  l’acollida  de  les  persones  refugiades,  i  que  aquests  recursos  es
transfereixin amb celeritat a l’Administració, sigui la Generalitat o els ajuntaments, que
n’assumeixin l’acollida. 

Quart. – Que l’Ajuntament de Sabadell reforci el seu compromís, recursos i treball amb
les entitats que a la ciutat estan gestionant els processos d’acollida de refugiats en
matèria d’habilitats per a la integració (llengua catalana, entorn, cultura, laboral etc) i
la cobertura de les necessitats  bàsiques (allotjament, manutenció etc.),  així  com el
nostre suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, responsable de
les polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets de les dones i
de les persones LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida. 

Cinquè.-Que es facin arribar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol i als
ministeris competents  en  la  matèria,  al  Congrés  de  Diputats,  al  Govern  de  la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Comissió Catalana d’Ajuda al



Refugiat, als membres de la Plataforma d’Acollida a les Persones Refugiades i Migrades
de  Sabadell,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  a  l’Associació Catalana de
Municipis i a la UE. 

No obstant, la junta de portaveus resoldrà

Gabriel Fernàndez i Díaz

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana

Sabadell, 25 d’agost de 2021


