
MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
DE TORREDEMBARRA EN CONTRA L’ACORD ENTRE TURQUIA I
LA UE SOBRE LA SITUACIÓ MIGRATÒRIA

La CUP de Torredembarra i altres plataformes i organitzacions venim a denunciar l'acord 
entre la Unió Europea i Turquia, que suposa entre altres, l'expulsió de persones necessitades 
de protecció a un país que vulnera els drets humans com és Turquia. Aquest acord vulnera la
pròpia normativa europea i els tractats internacionals i suposa fer de Turquia la policia 
d'Europa, convertint-se alhora en un gran camp de persones refugiades a les portes dels 
propis països europeus.

Volem recordar que Turquia comet greus violacions de drets fonamentals en el seu propi 
territori i no pot ser considerat de cap manera, un país segur per a les persones refugiades i 
migrades.

La pròpia Turquia ve participant de la guerra a Síria, que ara compleix anys, i que ha provocat
milers de persones mortes i milions de persones refugiades, de les quals moltes d'elles 
intenten arribar a Europa.

La Unió Europea i els països que l'integren:

1) Han estat incapaços d'articular vies segures perquè les persones refugiades i migrants. El 
tancament de les fronteres no impedeix el pas a la gent sinó que fa més gran el risc i la 
vulneració. Especialment de les dones i nenes, i de les situacions de violència sexual a les 
quals són sotmeses.

2) Els països de la zona han tancat l'anomenada ruta dels Balcans, provocant majors 
sofriments de les persones refugiades que per allí transiten.

3) No han implementat la reubicació i el re-assentament de les persones refugiades als quals 
s'havien compromès.

4) Acordant ara, que l'expulsió d'aquestes persones és la solució a aquest drama i sofriment 
de persones desplaçades de manera forçada i necessitada de protecció internacional, que 
després de jugar-se la vida han aconseguit arribar a territori Europeu.

Assistim a Europa a un nou episodi de vergonya on s'està plantejant el mercadeig de 
persones, i per tant d'intercanvi de drets i vides humanes per interessos econòmics i 
estratègics entre la Unió Europea i Turquia.

De tal manera, la CUP de Torredembarra, la societat civil organitzada, organitzacions, 
plataformes i entitats, denunciem aquest vergonyós acord i proclamem de manera clara:

1. Que no podem permetre l'externalització de control de fronteres a tercers països, 
especialment quan no compleixen amb un mínim de garanties fonamentals.



2. El tancament de les fronteres és causa directa de totes les morts i les desaparicions a la 
Mediterrània

3. La vulneració dels drets humans contradiu els valors democràtics i de la UE.

4. La voluntat de la ciutadania europea es contrària a aquest acord i no permetrem que la UE
no es faci ressò dels sentiments de solidaritat i d'acollida que tenim i que volem seguir tenint.

5. Els Drets Humans no es negocien.

Davant dels fets exposats, la CUP de Torredembarra proposem al Ple de Torredembarra
els següents acords:

1) Donar compliment immediat a l’acord de ple del passat mes de Setembre de l’any 2015, 
on acordàvem rebre persones refugiades a la vila de Torredembarra.

2) Transmetre al govern Turc, al Consell Europeu de la UE i als membres de la UE que es 
considerin oportuns, el rebuig de l’Ajuntament de Torredembarra a aquest acord.
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