MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DEL MASNOU PER REBUTJAR
L' ACUSACIÓ A L'ONG PROACTIVA OPEN ARMS I DONAR SUPORT A LES
PERSONES IMPLICADES
El passat 17 de març, la missió 43 de l'ONG Proactiva Open Arms, de Badalona, va atracar el
seu vaixell "Open Arms" al port de Pozzalo (Sicília) després de rescatar 218 persones en
aigües internacionals, a unes 73 milles de les costes de Líbia.
Aquestes persones havien estat rescatades el passat dijous 15 de març i, durant el rescat, les
persones tripulants del vaixell varen ser amenaçades a mort pels Guarda Costes libis que
volien obligar-les a retornar en calent a les dones i nens que havien rescatat.
El Centre de Coordinació de Rescats Marítims de Roma (MRCC) els va comunicar que Líbia
assumia la coordinació de l'operació però, donat que mai abans havien sentit que els libis
coordinaven un rescat, es van negar a retornar les persones rescatades, perquè la pràctica
habitual és que els Guarda Costes libis retornin les persones rescatades a Líbia, a on corren el
risc de seguir sent torturades diàriament i tractades com esclaves.
Des del mateix 17 de març el vaixell "Open Arms" esta immobilitzat en el port del sud de Sicília
per ordre de la fiscalia italiana, que acusa la ONG d'associació criminal que afavoreix la
immigració clandestina,
A més, els responsables del vaixell "Open Arms", que són la cap de la missió, Anabel Montes,
el capità del vaixell, Marc Reig, i el coordinador d'operacions, Gerard Canals, estan sent
investigats per dues fiscalies sicilianes que els acusen de tràfic de persones, acusació que
podria comportar una pena d'entre 5 i 15 anys de presó i una multa de 15.000 euros per cada
un dels 218 immigrants rescatats.
Fa dos anys es va signar el tractat entre la Unió Europea i Turquia, un tractat que vulnera els
drets de les persones refugiades i que pretén evitar i frenar que milers de refugiats i refugiades
arribin a les costes europees.
Actualment Itàlia finança els Guarda Costes libis perquè aquests aturin les pasteres que creuen
les costes de Líbia i retornin les persones que les ocupen al seu país d'origen.
Els governs europeus intenten posar traves a les ONG que salven vides al mar, acusant-les de
tràfic de persones, quan haurien de ser ells els qui garantissin vies segures i no fronteres
assassines i, també, el salvament marítim de les persones que fugen del seu país a causa de
guerres o conflictes armats.
Tenint en compte la necessària i imprescindible missió de rescat al mar que fa la ONG, i sabent
que les persones rescatades estaven en territori europeu i que retornar-les seria un acte de
devolució en calent que no defensem, exigim que es retiri l'acusació i que es prenguin mesures
per evitar la immobilització del vaixell.
El passat dimarts, dia 27 de març, el jutge instructor de Catània ha confirmat la immobilització
preventiva de l'embarcació de Proactiva Open Arms a la que, encara que desestima el delicte
d’organització criminal que demana la fiscalia acusa, d’afavorir la immigració il·legal.
Ara, en els propers 20 dies, la fiscalia de Ragusa haurà d’examinar novament el cas i decidir si
demana una nova ordre d’immobilització cautelar del vaixell o, en cas contrari, decauria la
confiscació vigent.
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Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:

Primer. - Donar suport i exigir l'alliberament del vaixell de la ONG Proactiva Open Arms per
garantir que continuï amb la seva missió de rescat en el mar Mediterrani i retirar l’acusació
d'associació criminal.
Segon.- Exigir que es retirin immediatament les acusacions a la cap de missió, al capità i al
coordinador d'operacions de la missió 43 de la ONG Proactiva Open Arms i, en conseqüència,
les demandes de pena de presó i multa.
Tercer.- Exigir les autoritats espanyoles que prenguin mesures davant d'aquestes acusacions i
actuïn immediatament per acabar amb aquesta injustícia.
Quart.- Demanar la Comissió Europea que revisi la Directiva de Facilitació 090/2002 perquè la
Unió Europea i tots els seus estats compleixin fidelment el protocol de l’ONU contra el tràfic
il·lícit de migrants que inclou l'exempció de criminalització per a aquells que donen assistència
humanitària.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al President del govern espanyol, al ministre de justícia,
als grups parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament de Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la ONG Proactiva Open Arma i fer-los públics a
través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.

Pel Grup Municipal d’ICV - EUiA

Màxim Fàbregas i Añaños
Portaveu del GM d’ICV-EUiA
Ajuntament del Masnou

El Masnou, 2 d’abril de 2018
AJU Moció ICV-EUiA Open Arms

Pàgina 2

