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Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
COMUNICAT DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA – CMIB –
D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE
SUPORT A PROACTIVA OPEN ARMS

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, per acord de la Comissió Permanent, expressa la seva
adhesió a la declaració aprovada pel Consell Municipal de Cooperació, en Plenari de 9 d'abril, que
dóna suport a Proactiva Open Arms, expressa la seva indignació per les acusacions de tràfic de
persones de què han estat objecte, i exigeix la retirada de tots els càrrecs contra Proactiva Open Arms i
el lliurament immediat del seu vaixell, per poder continuar amb la tasca que realitzen amb persones que
cerquen refugi, persones excloses, abandonades i nàufragues.
El CMIB es fa així també ressò de l’ampli suport amb que compta Proactiva Open Arms.
Text de la Declaració del Consell Municipal de Cooperació:

El Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament reunit el 9 d’abril de
2018 exposa que:
Vivim temps de criminalització de l'activitat dissident. Mentre, en moltes parts del món,
s'assassina activistes de drets humans, defensors i defensores del medi ambient i de la terra, en
la nostra Europa s'utilitzen les forces de seguretat, l’obertura de causes judicials davant els
tribunals i el desprestigi davant l'opinió pública com a mesures de pressió i repressió. En aquesta
espiral hi ha un punt especialment calent, el mar Mediterrani, tant perquè és on estan morint-hi
milers de persones com perquè els/les europeu/es confronten opinions molt diferents de com
s’ha d’actuar. On les persones que fugen de la guerra i la pobresa veuen una ruta, altres hi veuen
una frontera, una fortalesa. I al mig, establint ponts, donant refugi i socorrent, trobem persones
mobilitzades, activistes, col·lectius i organitzacions intentant aportar consol, seny i socors. Això
que anomenem solidaritat. Entre aquestes organitzacions destaca la tasca que realitza Proactiva
Open Arms.
Proactiva Open Arms ens obre una finestreta per veure les pròpies misèries i les dels nostres
governants. Ensenyen el que no interessa, el que ja no és portada en els telenotícies ni en els
diaris. Treballen al mar rescatant les persones excloses, abandonades, nàufragues.
Per tot això, Proactiva Open Arms molesta. Molesta també per la seva actitud crítica de
denúncia de la manca de resposta davant un problema greu. Un d'aquests de vida i mort. Un
d'aquests davant el qual no hi caben matisos. Un que està més enllà de papers i lleis.
A Proactiva Open Arms els han acusat de tràfic de persones. Es criminalitza els i les defensores de
la vida i se’ls acusa de fer diners. Quelcom que està començant a afectar a altres activistes i
col·lectius humanitaris que operen en les fronteres i que resulten incòmodes als estats i a la Unió
Europea.
Per tot això :
Exigim la immediata retirada de tots els càrrecs contra els i les activistes de Proactiva Open Arms
i el lliurament immediat del seu vaixell per poder continuar amb la seva tasca. Tasca que compta
amb un ampli suport per part de la ciutadania de Barcelona i del seu Ajuntament. Salvem a qui
salva.
Barcelona, 25 d’abril de 2018.

