MANIFEST

DONEM LLUM
Com a conseqüència de les guerres i conflictes a Síria, Afganistan, l’Iraq i alguns
països d’Àfrica, assistim actualment a la major crisi de refugiats des de la Segona
Guerra Mundial. De fet, la situació s’ha anat agreujant de forma considerable des
de principis del 2015, amb l’arribada massiva a les costes europees de persones que
fugen de zones en conflicte.
Des del 2015 fins al que portem d’any, han entrat pel Mediterrani un total de 2.584.618
persones. Són milers, no obstant això, els que no van aconseguir arribar a la costa
i van perdre la seva vida en el mar. Cal destacar, a més, que de l’enorme quantitat
de refugiats que demanen asil a Europa, el 55% són dones i nens, que es troben en
una situació d’especial vulnerabilitat. Es compten per centenars de milers el nombre
de nens i dones les vides dels quals estan en perill, permanentment amenaçades, i
que fugen de la pobresa i la misèria provocada per la guerra. Són el col·lectiu més
exposat, i els més vulnerables entre aquests són els menors no acompanyats i les
dones embarassades.
Des de fa més de 150 anys, Creu Roja Espanyola duu a terme una intensa feina amb
els col·lectius en risc d’exclusió social, entre ells les persones immigrants i els refugiats,
en virtut del seu compromís amb les persones més vulnerables. En concordança amb
els principis del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja,
brindem suport d’acord amb les vulnerabilitats i necessitats, independentment de
l’estatut legal de les persones a les quals assistim.
Per aquest motiu, amb la campanya “Donem Llum” necessitem el teu suport en favor
de:
1. El dret dels nens refugiats a una infància protegida i feliç.
Actualment, 1 de cada 3 refugiats són nens. Molts d’ells emprenen el viatge sols
o s’han quedat aïllats de les seves famílies durant el viatge.
2. El dret de les refugiades embarassades a donar a llum en condicions segures.
És urgent per a elles una atenció ginecològica adequada i la instal·lació de
maternitats als camps de refugiats.
3. El dret a la protecció de les famílies refugiades
La família és l’element natural i fonamental de la societat, i té dret a la seva
protecció. És necessari preservar el dret a ser mare i pare, i formar i mantenir una
família.

