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Diferents plataformes ciutadanes, organitzacions i moviments socials, ens hem unit per 

impulsar la "Caravana a Grècia: Obrint Fronteres", una iniciativa que sorgeix de la 

necessitat de respondre a les polítiques migratòries de la Unió Europea, que cada 

vegada s'apropen més a la barbàrie, totalment alienes al dolor i al sofriment que estan 

ocasionant. 

Dia a dia s'expulsa a les persones migrades i sol·licitants de protecció internacional a 

causa d'aquestes polítiques; s’ultratja joves subsaharianes a la tanca de Melilla, es 

permet que morin al mar i a les fronteres persones que fugen de guerres i conflictes, 

fam, tracta de persones, violència en les seves múltiples formes, persones en 

situació vulnerable i es consent l'agressió i violació de dones i nenes. Les 

institucions i governs europeus han optat per protegir els drets del mercat i vulnerar els 

drets de les persones. 

D'altra banda, les polítiques migratòries i d'asil de l'Estat espanyol són una mostra de 

la exclusió, el dolor i la mort que generen l'incompliment dels drets humans i dels 

convenis internacionals. Les tanques de Ceuta i Melilla, les expulsions il·legals, la 

impossibilitat de sol·licitar asil en les nostres ambaixades, les ajudes econòmiques a 

tercers països a canvi de convenis de repatriació, o l'externalització de les nostres 

fronteres a països com el Marroc, que no garanteixen els drets humans, provoquen 

una situació que en res difereix del que avui es viu als Balcans o a la frontera greco- 

turca. 

Nosaltres, en canvi, no podem evitar mirar els rostres de les víctimes de les nostres 

fronteres, no podem deixar de sentir el seu sofriment, ni deixar que el mar Mediterrani, 

bressol de la nostra cultura, estigui convertint-se en una gran fossa comuna. La 

indignació i la solidaritat ens impulsen a actuar, la ciutadania no pot seguir esperant. 

És el moment de construir ponts on s'aixequen tanques. Vam optar per la convivència, 

la solidaritat, la trobada de les persones i els pobles. Ens preocupa el patiment de 

aquests éssers humans. Per això serem nosaltres els que travessem les fronteres 

perquè deixin de travessar els nostres drets i els nostres cors. Volem exigir que es 

compleixin els seus drets i denunciar els responsables d'aquesta barbàrie. 

 

Què és la Caravana a Grècia, Obrint Fronteres? 

La Caravana, que sortirà de Barcelona el 16 de juliol, anirà rumb a Grècia amb la 

intenció de reivindicar les obligacions que els nostres Estats incompleixen. És la força 

de la gent, de les veïnes i veïns que marxarem a dir prou i a posar en pràctica la 

solidaritat i el suport mutu. 
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És el moment d'anar a traslladar la nostra desobediència a les directives i lleis 

migratòries que estan enfangant els drets humans, a denunciar l'acord UE Turquia i 

l’incompliment dels compromisos del nostre Govern. A tractar d'acabar amb això. 

 

Dates i ruta del nostre viatge 

 

Sortirem el dia 15 de juliol des de les nostres ciutats i pobles cap a Barcelona, 

on ens reunirem per començar la nostra ruta el 16 de juliol. El viatge d'anada 

durarà tres dies, durant els quals s'aniran realitzant accions de protesta contra les 

fronteres. Arribarem a Tessalònica, i a Grècia romandrem quatre dies estenent la 

nostra denúncia. 

Durant la nostra estada oferirem els nostres autobusos al Govern Central i a les 

diferents institucions, perquè les persones que busquen empara i dignitat al nostre 

continent puguin venir amb garanties del compliment seus drets: garanties jurídiques i 

un dispositiu digne d'acollida establert. Sabem que hi ha una lluita i un debat de fons: 

acabar amb aquestes polítiques migratòries i modificar les vergonyoses condicions del 

sistema espanyol d'asil. 

Prèviament es pretén realitzar una tasca d'incidència institucional, on reclamarem 

ciutats de refugi efectiu. Per això demanarem als nostres ajuntaments i Comunitats 

autònomes que donin suport a aquesta iniciativa ciutadana de defensa dels Drets 

Humans, que informin sobre les places d'acollida disponibles municipi a municipi. 

També els demanarem que es comprometin a acabar amb aquesta tragèdia, que 

siguin actius i ferms a reclamar al Govern el compliment dels seus compromisos 

internacionals amb les persones refugiades de Grècia i Itàlia i en la nostra frontera 

sud, així com l'establiment de vies legals i segures d'arribada a l'Estat espanyol. 

 

Qui està darrere d'aquesta iniciativa? 

Moviments socials i plataformes ciutadanes organitzades a nivell local que impulsem 

la Caravana a Grècia. A Vitòria-Gasteiz, Nafarroa, Biscaia, Salamanca, Madrid, 

Càceres, Sevilla, València, Barcelona, Valladolid, Màlaga, Saragossa, Múrcia i 

Logronyo ja estem treballant en la Caravana. 

Cal que siguin molts els autobusos que acudeixin a traspassar les fronteres d’ Europa i 

els murs de la frustració i de silenci en una clara mostra de denúncia i solidaritat. 

Suma't! 

 

Què anem a exigir als Governs Europeus i al Govern espanyol a Grècia? 

1. Denunciarem les polítiques econòmiques i comercials basades en l'explotació, que 

condemnen a milions de persones a la pobresa i la misèria. 

2. Exigirem l'anul·lació de l'acord UE - Turquia i la derogació del reglament de Dublín, 

que vulneren la legislació prèvia europea de Drets Humans. 

3. Direm NO A LA GUERRA I A LA INTERVENCIÓ MILITAR. Exigirem la fi del 

comerç armamentístic i la reforma de les polítiques exteriors i de veïnatge de la UE, 

per contribuir al desenvolupament polític i econòmic sostenible als països d'origen. 

4. Exigirem un pla urgent de rescat i salvament en tot el mar Mediterrani per atendre la 

dramàtica situació que estem veient i que ja ha ocasionat la mort de milers de 

persones per la inacció dels governants europeus. 

5. Exigirem vies legals i segures, per a totes les persones refugiades i migrants, a 

Grècia, en la nostra frontera ia tot el continent europeu, mitjançant: visats humanitaris, 



reassentament i accés diplomàtic a l'asil en els països d'origen i trànsit. Exigirem vies 

segures per a dones i nenes, que les protegeixin de la violència sexual a la qual 

es veuen sotmeses en el trànsit dels seus trajectes migratoris. 

6. Direm NO A FRONTEX i les seves tasques de vigilància i repressió en les fronteres i 

més recentment l'OTAN. Ens oposem a tota intervenció militar davant els fluxos 

migratoris. 

7. Exigirem compromís dels governs europeus en la resolució de conflictes de manera 

pacífica, així com la suspensió de la venda d'armes a països en els quals es violen els 

Drets Humans, i que són la causa d'aquesta crisi humanitària. 

8. Exigirem la suspensió de la signatura i aplicació d'acords de retorn i readmissió amb 

països que no respecten els drets humans, així com d'acords que suposin 

l'externalització de fronteres. 

9. Exigirem la suspensió immediata de l'exigència de visat de trànsit aeroportuari a les 

persones d'origen sirià o de qualsevol altre país en conflicte, així com el compliment 

sense fissures per part de tots els estats membres de la Unió Europea del seu deure 

de protecció internacional. 

10. Demanarem a les nostres societats europees el posar fi als discursos, mesures i 

actituds denigrants, racistes i xenòfobes contra les persones refugiades, sol·licitants 

d'asil i migrants, garantint-los un tracte digne i just. 

11. Demandarem solidaritat entre els estats europeus per a l'acollida de les persones 

refugiades que es troben a Grècia ia Itàlia. Per això cal que s’agiliti amb caràcter 

urgent la reubicació complint amb els compromisos adoptats. 

12. Exigirem la fi immediata de les expulsions i les devolucions en calent en la nostra 

frontera sud, la retirada de les concertines a les tanques de Ceuta i Melilla i el 

tancament de els CIEs, començant amb el tancament del Centre d'Estada 

Temporal d'Estrangers de Melilla (CETI). També la tramitació de les sol·licituds de 

protecció i asil en un Centre de Recepció per traslladar ràpidament a les persones 

sol·licitants a la península. I continuant amb l'obertura d'oficines de Protecció 

Internacional a les fronteres de Ceuta i Melilla, amb garanties de que les persones que 

arriben per la nostra frontera sud puguin accedir-hi. 

13. Exigirem l'aprovació urgent del reglament de la Llei d'Asil fins es modifiqui aquesta 

llei i que s'agilitin les tramitacions de sol·licituds de protecció de totes les persones 

sol·licitants, així com el compromís de no fer una discriminació entre peticionaris d'un o 

altre país, ni en el moment d'acceptar sol·licituds ni en el del seu tramitació. 

14. Exigirem el compliment immediat dels compromisos de reubicació i reassentament 

que l'Estat espanyol ha adquirit i que està incomplint manifesta i reiteradament de 

manera vergonyosa. 

Volem que vinguin amb drets. 

 

Com contactar amb nosaltres? 

Pots posar-te en contacte amb la caravana general a través d'aquest mail: 

caravanagrecia@gmail.com 

Segueix-nos a: 

twitter.com/caravanagrecia 

https://www.facebook.com/Caravana-a-Grecia-abriendo-fronteras- 

1782156292015833 /? Fref = ts 
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