Campaña europea “O Abrazo dos pobos”
i)

Acordos Artea 10-Nov-2018

O 10 e o 11 de novembro reunímonos en Artea ( Euskal Herria) 100 persoas de diferentes
colectivos do Estado Español, Italia, Grecia, Alemaña e de Ipar Euskal Herria.
O encontro celébrase a iniciativa da organización Ongi Etorri Errefuxiatuak e Caravana
Abrindo Fronteiras. Decidimos poñer en marcha unha iniciativa europea para denunciar as
políticas migratorias da Unión Europea e os gobernos membros no marco das próximas
eleccións ao Parlamento Europeo.
Decídese que cada territorio é autónomo, con todo chegamos aos seguintes mínimos
comúns:
1. A acción realizarase o día 5 de maio de 2019 ás 12 do mediodía en prazas, fronte a
concellos, etc., de pobos e cidades europeas, onde se decida en cada territorio
atendendo ás súas propias dinámicas.
2. Lema: 5M O ABRAZO DOS POBOS. Agora ben, participantes de países como Alemaña
e Grecia vían dificultades de traducir literalmente o lema decidido por diversas
razóns. Por tanto, propoñemos flexibilizar o mesmo en función da realidade dos
países.
3. SIMBOLOXÍA: en Artea gravouse a escenificación, en breve dispoñeremos do vídeo
que se poderá utilizar a vontade dos territorios e complementar con outras accións
que se consideren oportunas.
4. CANCIÓN: decidiuse utilizar “O Bela Chao” e “ Ouvrez lles frontières” de Tiken Mah
Fakoly. E facer unha lista de distribución para a campaña con algunhas cancións máis
para utilizar como se considere nos distintos lugares.
5. Decidiuse empezar XA a facer accións para a campaña e intensificalas nas semanas
anteriores: presentacións, charlas, xaxúns, peches, acampadas, cinema…
6. Existe unha comisión de Euskal Herria cuxo contacto é eh@5M5.eu, unha comisión
do Estado cuxo contacto é es@5M5.eu e unha comisión internacional cuxo contacto é
intl@5M5.eu
7. Realizarase a presentación “oficial” da campaña en cada territorio o día 20 de
decembro facéndoa coincidir coa reunión de ministros de interior europeos para
tratar temas de migración.
8. Achegamos dous documentos:
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•

Un breve documento que se chama “COMPROMISOS DE
resumiron as reivindicacións/esixencias.

•

E unha DECLARACIÓN máis extensa onde se xustifican os contidos esenciais da
campaña. A declaración é un documento orientativo, xa que cada territorio, país,
movemento social… poderá elaborar a súa propia declaración de adhesión e
chamamento facendo súa as ideas forza da campaña.
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ARTEA” no que se

ii)

Compromisos de Artea

Pola defensa da humanidade, das persoas migrantes e do seu libre movemento e
acollida en Europa e contra o neofascismo
Denunciamos a manipulación e falsidade do discurso de forzas de dereita e de extrema
dereita que culpa ás persoas migrantes e refuxiadas da crise social e económica en Europa
e oculta a responsabilidade das elites europeas na devandita crise.
Denunciamos a responsabilidade da UE, dos gobernos europeos sen distinción de cores e
das empresas transnacionais no éxodo migratorio e nas consecuencias do mesmo: mortes,
trato inhumano, escravitude, deportacións, explotación, discriminación e violencia que se
exercen de forma especialmente brutal contra mulleres, menores e persoas LGTBI durante
a viaxe e en Europa.
Esiximos o cumprimento estrito da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que
todas as persoas migrantes poidan moverse libremente e gocen dos mesmos dereitos que
o resto de quen habitamos en Europa.
Esiximos o cesamento da externalización das fronteiras, da fabricación e venda de armas,
do saqueo de recursos e do acaparamento de terras, así como un cambio substancial nas
políticas económicas e comerciais actuais.
Esiximos políticas migratorias acordes cos dereitos humanos, cesamento das expulsións e
pasaxe seguro para quen quere migrar dos seus países.
Expomos que é hora non só de frear a criminalización das persoas e organizacións europeas
e migrantes que mostran a súa solidariedade, senón tamén de apoiar a estas persoas e
organizacións e enaltecer os valores que defenden.
Comprometémonos a rexeitar as políticas de odio e discriminación que hoxe fomentan e xa
establecen en Europa forzas de extrema dereita, neofascistas e autoritarias e quen as
secunda.
Comprometémonos a defender os valores de humanidade e solidariedade como modo de
vida en Europa.
Comprometémonos a lembrar que todas as persoas sempre fomos migrantes: os nosos
maiores, as nosas nais e pais sufriron -e probablemente as nosas fillas, fillos e descendentes
sufran- a dor e a miseria das migracións, o exilio e a desigualdade.
Por todo iso comprometémonos a manifestar unha solidariedade activa coas persoas que
agora padecen esa situación e a consideralas unha parte integral das nosas sociedades.
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iii) Declaración de Artea
Pola defensa da humanidade, das persoas migrantes e do seu libre movemento e
acollida en Europa e contra o neofascismo
Nestes momentos en Europa, de forma acelerada, gañan terreo forzas de extrema dereita e
neofascistas entre importantes sectores da poboación, arroxando ondas de odio sobre as
persoas migrantes e refuxiadas, ás que culpan dos males das nosas sociedades, do
desemprego, dos baixos salarios, da crise social e económica, do aumento da delincuencia e
do machismo.
E en consecuencia esas forzas extremistas, xunto a quen desde sectores de centroesquerda
e de dereita asumen algúns dos seus postulados, incrementan as inxustas políticas
migratorias xa existentes, como as expulsións masivas, pechan as fronteiras e arroxan á
morte a decenas de miles de migrantes nas augas do Mediterráneo, nos desertos de África
e noutros lugares sen nome, negándolles dereitos humanos básicos, a vida e o dereito a
migrar.
Ante esta situación manifestamos:
1. Os responsables desta crise, produto do desenvolvemento de estratexias neoliberais, son
as elites que gobernan Europa e non as persoas migrantes e refuxiadas. As políticas desas
elites xeran paro e precariedade, eliminación de servizos públicos esenciais e recortes
sociais, utilizan como chibo expiatorio á inmigración e fomentan sentimentos xenófobos e
a guerra entre pobres, para gañar votos e evadir a responsabilidade de quen nos goberna.
A presenza das persoas migrantes e refuxiadas en Europa é, con todo, positiva. Enriquece
as nosas sociedades, as nosas formas de vida e as nosas actitudes fronte ás outras, reforza o
desenvolvemento da convivencia entre diferentes, e impulsa procesos de solidariedade e de
procura da igualdade.
Por iso denunciamos a manipulación e falsidade do discurso que culpa á migración da crise
social e económica en Europa e oculta a responsabilidade das elites europeas na devandita
crise.
2. A UE, os gobernos europeos e as grandes empresas transnacionais son responsables do
éxodo migratorio: millóns de persoas foxen das guerras alimentadas con armas fabricadas
en Europa, e da miseria provocada polas políticas comerciais neocolonialistas, pola
desestruturación social derivada de ditas políticas, polo saqueo dos recursos mineiros e
enerxéticos, polo acaparamento de terras que despraza a centos de miles de persoas e
pola destrución ambiental responsable do cambio climático.
E son así mesmo responsables das consecuencias do devandito éxodo, das mortes, prisión,
escravitude e trato inhumano de miles de persoas na longa viaxe cara a Europa, e da
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violencia que nel se exerce contra menores, persoas LGTBI e mulleres, a moitas das cales se
lles empuxa ás redes de trata.
A violación dos Dereitos Humanos das persoas refuxiadas e migrantes é, así mesmo, unha
constante tamén cando se atopan en Europa: aquí sofren violencia, discriminación e
explotación, especialmente agravadas nas mulleres migrantes.
Por iso esiximos
•

o cumprimento estrito da declaración universal dos Dereitos humanos, que todas
as persoas migrantes poidan moverse libremente e que gocen dos mesmos
dereitos que o resto de quen habita en Europa

•

o cesamento da externalización das fronteiras, da fabricación e venda de armas
europeas, do saqueo de recursos e do acaparamento de terras, así como un
cambio substancial nas políticas económicas e comerciais actuais

•

políticas migratorias acordes cos dereitos humanos, cesamento das expulsións e
establecemento de vías de pasaxe segura para quen quere migrar dos seus
países.

3. En Europa a solidariedade coas persoas refuxiadas e migrantes, expresada por xentes
europeas e por redes de migrantes, está a ser criminalizada tanto por gobernos
autoritarios e extremistas, como por gobernos conservadores e de centroesquerda.
Salvar vidas, solidarizarse e apoiar a persoas ás que se lles arrebatou todo, acollelas, convivir
con elas, defendelas legalmente e axudalas a atopar unha nova oportunidade nunha nova
terra converteuse en delito.
Por iso plantexamos que é hora non só de frear esta criminalización, senón de apoiar -nas
esferas locais, nacionais, estatais e internacionais correspondentes- a estas persoas e
organizacións e enaltecer os valores que defenden.
4. O rexeitamento, as deportacións e a crecente persecución violenta de migrantes e
refuxiadas liderada polas forzas de extrema dereita e neofascistas en Europa como un
elemento central da súa estratexia política, teñen como obxectivos, en primeiro lugar,
acabar coa vida social e política que loita por establecer unha sociedade de iguais en
dereitos e liberdades, rexida polos valores e prácticas de dignidade, respecto,
solidariedade, inclusión e democracia, en definitiva valores de humanidade.
En segundo lugar esa estratexia pretende construír unha sociedade autoritaria e patriarcal
baseada no odio e na exclusión das persoas vulnerables, empobrecidas, excluídas,
diferentes, migrantes.
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Enfrontarse a esas políticas institucionais racistas de exclusión e rexeitamento é hoxe unha
actitude clave para facer fronte e deter a implantación en Europa do modo de vida
antihumano que ante o fracaso da Europa social, o recorte de dereitos e a crise da
democracia propoñen as forzas extremistas de dereita e neofascistas e quen as secunda.
•

Por iso comprometémonos a rexeitar as políticas de odio e discriminación como
norma de convivencia, e a defender os valores de humanidade e solidariedade
como modo de vida en Europa.

E mentres esas políticas de odio e exclusión non sexan varridas das nosas sociedades,
eliminadas as causas das migracións e alcanzado o obxectivo de todos os dereitos para
todas a persoa - porque os dereitos que non son para todas, son privilexios-,
•

comprometémonos a lembrar que todas as persoas sempre fomos migrantes: os
nosos maiores, as nosas nais e pais sufriron -e probablemente as nosas fillas, fillos
e descendentes sufran- a dor e a miseria das migracións, o exilio e a desigualdade.

•

E por todo iso comprometémonos a manifestar unha solidariedade activa coas
persoas que agora padecen esa situación e a consideralas unha parte integral das
nosas sociedades.
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