EL DRAMA DE LES REFUGIADES ES DIU UNIÓ EUROPEA
El drama de les refugiades ens mostra l’essència de la Unió Europea, una aliança
criminal per interessos econòmics i geopolítics dels Estats Units, de la seva
industria i dels seus grans bancs, i en paral·lel a la maquinària bèl·lica coneguda
com a OTAN. Des de Ceuta i Melilla fins a Lesbos, la Unió Europea ha decidit
blindar les seves fronteres. Ha segellat acords de la vergonya amb estats com el
Marroc i Turquia perquè els hi facin gran part de la feina bruta de policia
fronterera, a canvi d’avantatges comercials, cooperació internacional i
complicitats institucionals davant la brutal repressió cap al poble sahrauí i kurd.
A gust de la gran patronal europea, necessitada de mà d’obra jove i barata en un
continent de població cada cop més envellida, estan creant una societat
d’apartheid on les migrades que fugen de la misèria econòmica, la persecució
social i política i les guerres, s’han de sentir privilegiades si poden entrar a la
Unió Europea, encara que sigui en condicions d’il·legalitat i d’esclavatge laboral
i/o sexual, o en condicions d’una legalitat subjecte a unes condicions laborals i
de vida molt per sota dels estàndards europeus, igualment també cada cop més
retallats i rebaixats. La Unió Europea i els EEUU han creat i finançat unes
guerres, enriquint-se amb la venda d’armament, que provoquen la destrucció de
països i societats senceres, amb un saqueig constant, per aconseguir gas, petroli
i controlar zones de rutes comercials.
Davant d’aquesta situació, les organitzacions polítiques, sindicals i socials, així
com les persones encara no organitzades però conscients, no podem quedarnos passives. Cal denunciar aquesta greu situació com a conseqüència d’un
sistema món-capitalista que provoca guerres, misèria, milions de morts, i de
persones que han de fugir de casa seva per la violència.
Donar la benvinguda a les refugiades, exigir la seva acollida en condicions, i
proporcionar-los elements de mínim benestar, és una tasca que no pot separarse de la lluita política anticapitalista i antipatriarcal aquí a casa nostra, per lluitar
contra un projecte criminal de la UE finançat per les grans multinacionals i Estats
que conculquen els drets humans mes basics dia rere dia.
Només amb una població organitzada políticament podrem afrontar les
imposicions de la Unió Europea, els xantatges i amenaces de la Troika, i
construir una societat del benestar social als Països Catalans que faci els passos
necessaris per desvincular-se i impedir les guerres de rapinya, i donar la
benvinguda merescuda a totes les refugiades polítiques, econòmiques i de
guerra de la classe treballadora internacional.
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