Benvolgudes / Benvolguts,
La crisi generada per l’incendi del Camp de Mòria és molt complexa i s’hi ha sumat la voluntat
del govern grec i de la UE per construir un nou camp de detenció tancat, totalment contrari a les
polítiques vigents d’asil.
Aquesta darrera crisi ha posat en agenda la situació d’extrema vulnerabilitat de les persones
atrapades a les illes gregues, concretament a Lesbos.
Per tal de donar una resposta oportuna i tan efectiva com sigui possible per pal·liar el patiment
de les persones atrapades a Lesbos, des del Fons Català estem en contacte directe amb l’entitat
que està executant els projectes de suport a la població refugiada a l’Illa de Lesbos des del 2016.
L’entitat catalana és La Garriga SC i l’entitat grega és el Legal Centre Lesvos que estan executant
dos projectes vinculats a Món Local Refugi (3082) i Món Local Covid-19 (3462).
▪

P3082. ASSESSORAMENT, SUPORT LEGAL I ACOMPANYAMENT PER LA
MOBILITZACIÓ POLÍTICA CAP A PERSONES REFUGIADES EN SITUACIÓ
IRREGULAR ENCALLADES A L’ILLA DE LESBOS

▪

P3462. SUPORT EN TEMPS DE COVID-19 A LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS
PER A LES PERSONES SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL
ATRAPADES A L’ILLA GREGA DE LESBOS

Aquests projectes s’estan adaptant per donar resposta a la darrera crisi generada en un context
de pandèmia Covid-19 i de vulneració flagrant dels drets humans de les persones atrapades a
l’illa de Lesbos des del març de 2016, després de l’acord entre Turquia i la UE.
Els dos projectes estan oberts a noves aportacions dels ajuntaments i altres ens per poder donar
resposta a l’emergència aguda que es viu a Lesbos. Cal denunciar i exigir la reubicació urgent i
una acollida digna. Des del Legal Centre Lesvos es contribueix a defensar el dret d’asil de les
persones atrapades al camp de Mòria, que esperen respostes del Govern grec que, moltes
vegades, arriben a través de cartes de deportació (des del Legal donen cobertura jurídica per
aturar-les).
En aquests moments, estem identificant una nova proposta de distribució d’ajut urgent amb
l’entitat Acció Solidària i Logística, amb qui ja estem treballant a la ruta dels Balcans (P3451). La
proposta s’identificarà a l’illa de Lesbos en coordinació i complementació amb altres entitats
aliades que ja hi treballen tot donant suport urgent a la població refugiada que cerca protecció
internacional.
En aquest sentit, des del Fons tenim oberta l’emergència i continuarem donant suport urgent a
les entitats amb qui ja estem treballant. En tot cas, estem fent una identificació de necessitats
actualitzada i contextualitzada, que serveixi de base per identificar noves propostes adaptades a
la nova conjuntura per continuar vinculant-les a components de denúncia i educació per la justícia
global a casa nostra i a Europa. La resposta és coherent amb el mandat i les línies de treball del
GT Refugi.
Per conèixer qui és qui, podeu entrar a:
•
•
•

La Garriga SC - http://lagarriga.org/
Legal Centre Lesvos - https://legalcentrelesvos.org/
ASL- Acció Solidària i Logística - https://www.asl.ong/
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•
•

Kairos - https://kairoslesvos.wixsite.com/kairos?lang=es
No Name Kitchen - http://www.nonamekitchen.org/tag/grecia/

Lectures recomanades:
▪

https://www.lamarea.com/2020/09/12/moria-un-laboratorio-del-odio/

▪

https://www.lamarea.com/2020/09/11/moria-buscar-agua-convierte-clandestino/

▪

https://www.lamarea.com/2020/09/12/moria-un-laboratorio-del-odio/

▪

https://www.lamarea.com/2020/09/14/especial-desde-lesbos-el-castigo-colectivo-traslas-llamas-un-campo-prision-4/

▪

5W: https://www.revista5w.com/lesbos-despues-del-incendio - S'ha de ser soci per poder
veure el contingut. El director de la revista, Agus Morales, és troba sobre terreny. Al seu
twitter també va compartint informació.

▪

https://blogs.publico.es/torndeparaula/5604/emigrar-de-dret-a-delicte/

▪

https://elpais.com/espana/2020-09-11/espana-evita-sumarse-al-grupo-de-paises-queacogen-refugiados-de-lesbos.html

▪

https://www.elsaltodiario.com/refugiados/el-fuego-en-moria-desata-los-reclamos-dereubicacion-en-europa#comentarios

Tal com vàrem acordar a la darrera reunió, el Grup de Treball Món Local Refugi es convocarà el
mes de novembre de 2020. Properament us enviarem l’acta de la reunió anterior (17 de juny a
través de la Plataforma Zoom).
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
Ben cordialment

Alba Martínez
Tresorera del Fons Català
Regidora de Sant Boi de Llobregat
Barcelona, 23 de setembre de 2020
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