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RESOLUCIÓ SOBRE LA CRISI DELS REFUGIATS 
 
 
Europa viu en els darrers anys, una de les crisis humanitàries més greus del darrer mig 
segle que ha coincidit amb un període de crisi econòmica a la UE, de retalls i d’augment 
de les desigualtats i al mateix temps de l’aparició amb força de forces polítiques 
xenòfobes i d’extrema dreta. 
 
Per una banda, i en aquest marc, la inestabilitat i els conflictes a tercers països, han 
provocat un allau d’arribades de persones escapen d’ aquests conflictes, i que 
majoritàriament han arribat per l’est del Mediterrani provocant la major arribada de 
persones a les fronteres comunitàries des de la creació del projecte europeu. 
 
Per altra banda, la crisi dels refugiats ha accentuat l’allau migratòria de persones que 
per motius de millorar les seves condicions de vida, posen en perill les seves vides per 
arribar a les nostres costes travessant la Mediterrània. 
 
Davant aquesta situació, la UE ha estat incapaç de gestionar de forma conjunta cap de 
les dures crisis, i de forma molt notable la crisi dels refugiats, una crisi en la que els 
països membres han estat molt per davall dels seus compromisos adquirits per donar 
resposta a aquesta emergència sense precedents al nostra continent des de la creació 
del projecte comú europeu. 
 
Aquests són uns fets ben coneguts que tenen con a corol·lari que Espanya, com un dels 
països membres de la UE, ha mantingut els acords que es van adoptar per fer front a la 
crisi dels refugiats. Espanya està per davall de la mitja i només ha rebut l’11,4% del que 
es va comprometre a acollir, és a dir 1980 dels 17337 prevists. 
 
Els socialistes considerem, 
 

1. Que hem d’accelerar l’acolliment de refugiats tal com marquen els acords a nivell 
europeu. 

 
2. Que el govern de les Illes Balears, tal com ha fet des del primer minut d’aquesta 

crisi, ha de seguir mostrant voluntat per seguir acollint refugiats i instar al govern 
a que acceleri l’acolliment de refugiats a Espanya i a les nostres illes 

 
3. Que les Illes Balears han de ser una Terra d’acolliment i de compromís clar, al 

mateix temps, amb els territoris de conflicte per trobar-hi solucions que permetin 
acabar amb aquests èxodes massius. 

 
4. Que s’han de destinar recursos per evitar en el territoris d’origen l’èxode massiu 

de persones per condicions laborals o econòmiques. 


