GRUP DE TREBALL:
què es mou a Manresa respecte al
tema de suport a persones refugiades?
Dilluns, 24 d’octubre de 2016
Assistència: Dolors, Domènec, Ma Alba, Margarita de Justícia i Pau, Gabi a títol
personal i membre d’UCFR i LIsa, Mar i Dolors, voluntàries independents que han fet
col·laboracions als camps de refugiats de Grècia.
Disculpen assistència la Isabel i l’Oriol. Manifesten interès d’estar informats i poder
participar en properes ocasions.
Punts de partida:
•

Posar en contacte diferents persones de Manresa que estan realitzant activitats
de suport als camps de refugiats.

•

Impulsar accions conjuntes de sensibilització ciutadana.

•

Sumar esforços en la demanda d’obertura de fronteres.

•

Visibilitzar la problemàtica a la ciutat generant empatia i canalitzant actituds de
suport

Les actuacions que es proposen des de diferents iniciatives de la societat civil,
complementen l’experiència acumulada i d’altres crisis de refugiats per part d’entitats
del Consell Municipal de Solidaritat. Així, les accions directes es poden completar amb
un treball de reflexió sobre les causes del conflicte i de la manca de resposta
institucional.
Intercanvi d’informacions:
Totes les persones que han estat als camps de refugiats de Grècia, coincideixen en la
manca d’una atenció adequada i respectuosa amb els drets humans. Tot i que pot
haver materials en alguns magatzems, no existeix cap coherència en el repartiment ni
una política activa d’adequació dels espais perquè siguin mínimament habitables. Ni
tan sols es dóna bona resposta a l’alimentació bàsica.
•

Lisa i Dolors: comenten la situació a la zona de Tessalonica.

Les ONGD oficials tenen poca presència als camps i, majoritàriament, no semblen
comptar amb els recursos suficients per donar resposta adequada. Davant d’aquesta
situació, sorgeixen diferents iniciatives de la societat civil per promoure una atenció
integral i humanitària als camps. A través de voluntariat independent, s’ha anat
desenvolupant Eko Project:

Voluntaris catalans inicien la construcció d'un camp de refugiats a Vasilika
Diari, Ara / 3 agost de 2016
El projecte beneficiarà unes 1.200 persones i pretén denunciar les mancances
del camp militar gestionat pel govern grec
Dos mesos després que la policia grega desallotgés el camp autogestionat d'EKO Station,
situat a prop de la frontera entre Grècia i Macedònia i que acollia unes 1.800
persones,voluntaris catalans tornen a engegar els projectes que s'hi diuen a terme. Durant el
desallotjament, els refugiats van ser traslladats en autobusos al camp militar de Vasilika, al sud
del país, un espai que no compleix amb prou condicions higièniques, sanitàries
ialimentàries. "El que havia de ser una espera curta per anar a un lloc millor es va convertir en
una espera llarga per anar a un lloc pitjor", explicava un voluntari d'EKO.
En aquest nou espai, just al costat del camp militar que gestiona el govern grec, un grup de
voluntaris, majoritàriament catalans, ha aconseguit reconstruir les infraestructuresque havien
configurat EKO Station. Avui han començat les tasques d'habilitació de l'espai –de 4.000
metres quadrats– que albergarà una escola, una cuina comunitària, una haima per a dones,
una biblioteca i diverses zones comunitàries per a gent de totes les edats. Els voluntaris
impulsors del projecte esperem que en els propers dies es pugui inaugurar el nou camp, que
pretén crear un espai col·lectiu de convivència que cobreixi durant les hores diürnes les
mancances del camp militar.

Estem parlant dels camps de refugiats de la regió de Telassonica, Vasilika i Cherso.
(persones reubicades del desallojament d’Idomeni). En el cas de Cherso, el voluntariat
d’EKO ofereix activitats a les persones refugiades en un camp cedit per un particular.
Es combinen activitats bàsiques (nutricionals) amb educatives i culturals. Projecte:
OPEN CULTURAL CENTER.
La Dolors va fer suport a l’escola d’aquest projecte i actualment s’està promovent
també projectes de canal de ràdio i tv amb un paper actiu de les persones refugiades.
La Lisa va poder assistir a reunions del Ministeri d’Educació grec per tal de preparar
l’escolarització dels infants que estan als camps. També és important poder seguir
com s’està difonent el tema des de l’Autònoma Solidària (Laura Riba).
• La Mar comenta la situació a la zona de Lesbos
A partir de contacte amb un familiar que pertany a ONGD irlandesa, la Mar va moure
una recollida de material per jugar a futbol. L’objectiu era promoure la cohesió social i
l’esta anímic a través d’un torneig de futbol. A partir d’aquesta experiència, la Mar va
contactar amb una ONGD suïssa que coordina el magatzem de materials a l’illa de
Lesbos. Davant les mancances i la proximitat de l hivern que farà encara més difícil la
vida als camps, un grup de persones de Manresa han sumat esforços per promoure
una recollida de sabates, roba interior i roba d’abric. Es demana roba en molt bon estat
i també es recolliran estocs de botigues i fons econòmic per assumir l’enviament.

Tot i que el més recomanable és l’enviament de diners per poder comprar directament
els materials al terreny (estalvi de despeses de transport i suport al castigat teixit
econòmic local), en algunes ocasions que es pot comptar amb material nou, pot
compensar assumir el transport. (Costos de caixes de 23kg = 40€ i de caixes de 30 kg
= 80€).

ACCIONS PROGRAMADES PROPERAMENT:
(VEURE DOCUMENTS ADJUNTS)

29 OCTUBRE
18H ESPAI RUBIRALTA

LA CRISIS DELS REFUGIATS: EL
FUTBOL COM A EINA DE PAU I
INTEGRACIÓ
Albert Llussà, advocat en dret d’asil i
fundador futbol pels refugiats i Mar
Canet

25 OCTUBRE A 5 DE NOVEMBRE

RECOLLIDA DE SABATES, ROBA
ABRIC I ROBA INTERIOR PER A
LESBOS

11, 18 I 25 DE NOVEMBRE
A LA Casa Flors Sirera de 19 a 21h

FORMACIÓ
LES PERSONES REFUGIADES NO
SÓN UNA AMENAÇA. COM HO
EXPLIQUEM?
Gratuït

5, 12, 19, 26 DE NOVEMBRE
De 11h a 14h a l’Ateneu La Sèquia

TALLER DE TEATRE ANTIRUMORS
Gratuït

PROPOSTES
•
•

Estar comunicats per correu per compartir informació
Realitzar activitats de sensibilització conjuntes: obertes al públic en
general, a la Universitat...

