Nota premsa:
El dret a acollir: la Caravana a Grècia – Obrint Fronteres arriba a
Barcelona.
El proper 15 de juliol arriba a Barcelona la Caravana a Grècia – Obrint
Fronteres. Es tracta d’una caravana d’autobusos solidaris procedents de
diverses ciutats de l’estat espanyol que del 16 al 25 de Juliol anirà des de
Barcelona fins a Tessalònica, per denunciar les polítiques migratòries
europees i exigir als estats que compleixin amb les seves obligacions davant
els i les sol·licitants d'asil.
La Caravana, inicialment animada per la idea simbòlica del ‘si no podeu venir,
us anem a buscar’ és una iniciativa d’incidència política, organitzada per
diversos grups i plataformes solidàries, que vol seguir alimentant la nostra
indignació i exigir a governs i estats una resposta eficaç al sofriment de la
població desplaçada per la guerra i per la fam. A Tessalònica, la Caravana
participarà en el fòrum No Borders Camp on amb altres grups arribats des de
diversos llocs d’Europa, desitja alçar la veu a favor de la pau, fer visible la
situació de persones refugiades i migrades, i exigir als estats europeus la seva
urgent acollida. Un dels objectius de la caravana és crear xarxes en l’àmbit
internacional per seguir proposant accions de manera escalonada, ara Grècia,
en uns mesos fer una gran acció en la frontera Sud, Ceuta i Melilla, i més
endavant a Brussel·les.
A Barcelona, una delegació feminista promoguda per Ca la Dona, s’afegirà
a la Caravana per tal de defensar el dret a una vida lliure de violències de les
dones i les nenes refugiades.
Per a les dones que fugen de la guerra i la violència, les dificultats comencen
des del mateix moment que decideixen abandonar els seus països d’origen, en
molts dels quals la cultura patriarcal els impedeix viatjar si no és en companyia
d’homes; i passa per les violències que pateixen durant els trajectes que
realitzen, durant els quals denuncien assetjament i abús sexual de la part dels
homes de les màfies de tràfic de persones, però també de la part dels
funcionaris de frontera. I per la realitat que troben en arribar als camps, i que
com recentment publicava Amnistia Internacional, és específicament
preocupant: ‘No hi ha cap lloc segur’, és el testimoni d’una de les dones
refugiades que recollia Amnistia1.
En els camps, les dones tenen greus dificultats per a poder alimentar, cuidar i
protegir nens i nenes, i les persones grans o malaltes que estan a càrrec seu i
que no es poden valer per sí soles. I a més a més hi han d’afegir el constant
temor de ser violades i patir els atacs dels homes que també són als camps.
En l’Informe sobre la situació de les dones refugiades i sol·licitants d’asil a la
UE2, la Comissió Europea reconeixia que tant la Comissió com els Estats
membres havien de garantir el ple accés de les dones a la salut i als drets
sexuals i reproductius, inclòs el dret a l’avortament, en condicions de seguretat.
Tal i com s’explica en aquest informe, més de la tercera part de les morts per
causa de maternitat que es produeixen en tot el món s’emmarquen en
contextos de crisis, com els camps de refugiats. Això és degut fonamentalment
a la falta d’accés a una atenció obstètrica d’urgència i a un personal sanitari

qualificat. La pròpia Comissió reconeixia en coherència la necessitat d’assignar
a aquestes tasques recursos addicionals amb caràcter d’urgència.
Donada aquesta situació, la Joana, infermera que viu a Nou Barris, i que
participa en la Caravana feminista, ho te clar: “vaig a Grècia amb les meves
companyes feministes per a cridar alt i fort que és necessari tractar amb
dignitat a les persones que ens demanen ajuda, seguretat per a les dones i les
nenes, i dir no a les guerres i no als governs corruptes que destrueixen la terra i
la subsistència dels pobles”.
La delegació d’activistes feministes de Ca la Dona recollirà més informació
sobre la situació a Grècia i, després, ja a Barcelona, vol continuar la tasca de
defensa del drets de les dones i les nenes refugiades.
Acte de Benvinguda a la Rambla del Poble Nou el 15 de juliol
El proper 15 de juliol a les 19:00 ens trobarem a la Rotonda del Casino
(Rambla Poblenou amb Ramon Turró) i després us convidem a l’acte públic de
rebuda dels autobusos de la Caravana, que es celebrarà al final de la Rambla
del Poblenou. En aquest acte volem mostrar la nostra solidaritat i empatia amb
les persones refugiades; i cridar ben fort contra les polítiques patriarcals armes, guerres, fronteres- que separen la humanitat en dues parts: qui té dret a
la vida i qui no en te.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Roda de premsa
El proper 14 de juliol a les 12.00 us convidem a la roda de premsa on
presentarem la iniciativa Caravana a Grècia . A L’Oficina de la Unió Europea al
Passeig de Gracia 90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Per contactes de premsa a Barcelona, contactar Ca la Dona a:
caravanafeministagrecia@gmail.com
Montse Cervera 628 34 59 57
Montse Benito 626 12 46 51
Carolina Egio 644 344 307
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