Plataforma
"Les Balears Acollim"
Davant la desesperació i el patiment de les 121 persones rescatades pel vaixell "Open Arms", acumulats
durant 8 dies de espera per poder accedir a port segur, degut a la manca de responsabilitat i a la inacció
dels països de la UE i d’Espanya com a país membre i el de la bandera del vaixell de rescat.
RECORDAM al Govern d’Espanya, al seu president (en funcions) Sr. Pedro Sánchez, al Govern Balear, als
Consells Insulars de les Illes Balears,i als òrgans de representació dels ajuntaments de les Illes.
- El respecte, al que ens devem totes les persones, als drets humans i a la dignitat de totes les persones i,
en aquest cas, a les que es troben en situació de especial vulnerabilitat.
- El dret internacional i, en concret, el Conveni Internacional per la Seguretat de la Vida Humana a la
Mar, als que Espanya està obligada.
- Les declaracions de juny de 2018 del Sr. President (ara en funcions) Pedro Sánchez, a la arribada a
Valencia del vaixell "Aquarius" :
- "El haber salvado la vida a las 630 personas del Aquarius hace que valga la pena dedicarse a la política".
- "Recibir al Aquarius era una "cuestión humanitaria y urgente".
- "Estaba en juego la misma esencia de la Unión Europea".
- "Esto es un asunto europeo y hemos de responder desde la solidaridad de todos los países de la UE. No
podemos dejarlo solo en manos de uno, de aquel cuyas fronteras nacionales se ven afectadas".
- "Decidimos que nuestra responsabilidad como europeos era tomar una decisión que supusiera un
aldabonazo en todas las cancillerías europeas".

I també, les declaracions de Filippo Grandi, de l’Alt Comissionat d’ACNUR:
" La tragedia a la que son sometidos los migrantes y refugiados en el Mediterráneo ha de cesar: No
podemos hacer la vista gorda ante el gran número de personas que mueren en el umbral de Europa. No se
debe escatimar ningún esfuerzo ni impedir que se salven vidas en peligro en el mar". La Agencia subrayó
el papel inestimable de las ONG para salvar las vidas de refugiados y migrantes y afirmó que no se debe
criminalizar o estigmatizar el compromiso y la conciencia humanitaria que las motiva a realizar estas
actividades."
La Plataforma Les Balears Acollim, composta per 28 ONG’s i Associacions Cíviques amb representació a
les Illes Balears,
EXPRESSA la seva profunda preocupació per la banalització del sofriment, l’abandonament de les
responsabilitats, i la manca de respecte cap als més vulnerables.
Per tot això:
SOL·LICITEM dels responsables polítics i institucionals esmentades anteriorment, que es realitzin les
gestiones necessàries per a:
- garantir l’accés immediat a un port segur per el vaixell "Open Arms", així com el respecte als drets i la
atenció deguda cap a les persones rescatades.
- instar a la UE, amb caràcter d’urgència, a establir els protocols adequats davant de situacions similars.
- garantir que el "Rescat i Salvament de Vides" no podrà, en cap cas, ser criminalitzat.

