MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ I JUNTS
PER MOLLET AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES EN SUPORT
A LES PERSONES AFGANESES QUE VIUEN UNA SITUACIÓ DRAMÀTICA
DESPRÉS DE LA PRESA DE CONTROL DE PAÍS PELS TALIBANS.
Des de 2008, més de 71.000 persones han estat deportades des de la UE a l'Afganistan,
argumentant que aquest era un país segur. Abans que Kabul caigués en mans dels
talibans, l'ACNUR calculava que hi havia 400.000 desplaçaments forçosos des del
començament de l'any, el 80% dels quals eren dones i menors, però les xifres avui són
molt més altes. La Unió Europea i els governs que la conformen tenen una
responsabilitat directa en aquesta situació i han de prendre mesures immediates.
Estats Units i els seus aliats de l'OTAN tenen una responsabilitat directa en el terror que
està vivint la població afganesa, de la mateixa manera són còmplices també els governs
espanyols que van enviar tropes per col·laborar en aquest sudari de mort. Els talibans
que ara es fotografien al palau presidencial de Kabul són els fills dels mujahidins que es
reunió amb Reagan, als quals els Estats Units va facilitar finançament i armament
modern per destruir la República de l'Afganistan en la dècada dels vuitanta. Les dues
últimes dècades d'invasió de l'OTAN de país, marcades pels més de 50.000 civils
assassinats, els centenars de milers de desplaçaments forçosos i els bombardejos sobre
objectius civils han contribuït també a generar la situació actual.
Preocupant és la situació de les dones i nenes afganeses, els drets humans queden
eliminats sota el règim talibà. La presa de poder a Afganistan de el fonamentalisme talibà
porta com a conseqüència la desaparició de les dones de qualsevol espai públic, una
ideologia portada a l'extrem que segueix la mateixa lògica que imposa el patriarcat arreu
del món.
La vida de les dones i nenes suposa a l'Afganistan viure sota una violència institucional
i davant de qualsevol mínima infracció de la interpretació talibà de la llei islàmica,
s'imposen càstigs físics, amputacions, i fins i tot la pena de mort. Tot això posa en perill
la vida de milers de persones, particularment dones que es poden veure obligades a
casar-se o ser assassinades per exercir una professió.
És urgent la creació d'un corredor humanitari per a demandants d'asil que vulguin
abandonar l'Afganistan; la suspensió de l'acord UE-Turquia que impedeix arribar a
territori europeu als que pateixen d'un país sumit en el caos i eliminació de el requisit de
visat a la ciutadania afganesa que vulgui entrar en territori Schengen, la paralització
immediata dels vols de deportació a l'Afganistan i reassentament en condicions dignes
de les persones retingudes en camps de migrants entre els diferents estats membres de
la UE. En aquests moments dramàtics per al poble afganès la comunitat internacional
ha d'estar a l'alçada i ha de realitzar un esforç solidari per ajudar a tot un poble
condemnat a la mort i l'horror, de manera especial amb les dones i nenes.
Davant de la situació actual i,

− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l'article 14 que, en
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l'Estatut del Refugiat
de 1967, tots dos signats i ratificats per l'Estat espanyol, preveuen que cal facilitar
l'estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
− Atès que els municipis catalans s'han caracteritzat per respondre solidàriament a
l'arribada de persones refugiades de conflictes.
Per tot això, el grup municipal de MOLLET EN COMÚ i Junts per Mollet proposa al ple
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès els següents
ACORDS
1.-L’Ajuntament de Mollet del Vallès manifesta la seva preocupació per la crisi
humanitària que està tenint lloc a l’Afganistan en matèria de regressió dels drets
humans i llibertats, especialment de dones, nenes i col·lectiu LGTBI, en situació
d’extrema vulnerabilitat
2.- Instar a al govern municipal de l’Ajuntament de Mollet perquè ofereixi a el Govern
d'Espanya la seva voluntat d'acollir a refugiats afganesos, particularment dones i nenes,
els drets i vides estan en perill al seu país.
3.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil.
4. Continuar amb les línies de treball actuals, treballant en xarxa conjuntament amb el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, des del grup de treball Món Local
Refugi del qual Mollet del Vallès en forma part, i també amb la Generalitat de Catalunya,
a través del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades. També continuar
donant suport a aquelles entitats del Tercer Sector amb els recursos assignats per a
realitzar l’acompanyament a les persones refugiades.
(punt 4 i 5 redactat d’acord amb la proposta dels grups municipals del PSC i PODEM).
5.-Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
6.- Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la Generalitat, i que el
Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics necessaris per
poder realitzar l’acolliment amb les màximes garanties.

7.- Instar a les institucions implicades a tots els nivells: Govern, Estat, UE i altres
institucions de caràcter internacional la implementació d’accions de cooperació,
requerint la finalització dels acords per a la venda d'armament a tercers països que
donen suport polític i material al règim talibà, com en el cas de l'estat espanyol,
armament que en molts casos va a parar indirectament a mans de les milícies talibanes.
(punts 6 i 7 incorporats a proposta del grup municipal d’AM-ERC-MES).
8.-Insta les entitats municipalistes a coordinar i concentrar els esforços del món local per
tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern
de l’Estat espanyol.
9.- Fer arribar aquest acord a Mollet Acull, al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Exteriors i Ministeri d'Inclusió
Social, Seguretat Social i Migracions els acords adoptats pel Ple.

Mollet del Vallès, 13 de setembre de 2021

