


Diada Internacional de les migrants
Llibertat, Igualtat, Papers !

Dissabte 19 de desembre a 16h
Perpinyà

Sortida : Monument als morts (davant l’antiga CIGALE)
cantonada de la Ronda Joan Bourrat amb la Ronda Anatole France

Macron i aquest poder menyspreen les habitants d’aquest país
amb o sense papers.

Parlen de llibertat. Però després d’haver refusat la llibertat de circular a les migrants, ara la
limiten per a tota la població.

El  govern diu defensar  la  llibertat  d’expressió  però va  prohibir  la  desfilada de la  Marxa
estatal dels Sense Papers cap a l’Elysée del 17 d’octubre. 

En canvi,  no respecten el dret d’asil  i  això que l’Estat francès és en part responsable de
guerres i d’acords econòmics vergonyosos que provoquen l’exili.

Aquí mateix, el President Macron i el seu ministre de l’Interior G. Darmanin van venir a l’afrontera del Pertús
a continuar la seua guerra contra les migrants amb la seues declaracions, que feien una indigna amalgama entre
« la lluita contra el terrorisme, el tràfic de droga i la immigració clandestina ». Aquestes declaracions no han fet
altra cosa que encoratjar L. Aliot, batlle de Perpinyà i número 2 del Rassemblement National, a afegir llenya al
foc parlant del tancament de fronteres i la repressió. També va aprofitar per escampar les seues mentides
sobre els menors no acompanyats. Aquí, l’Ajuntament impedeix  l’obertura d’un centre departamental  per la
protecció dels menors per a posar-hi, de manera absolutament il·legal, una comissaria de policia !

Parlen d’igualtat però la neguen als Sense Papers i les desigualtats augmenten en tots els
àmbits de la societat.

El govern diu que actuen per la sanitat però només pensen en la defensa dels beneficis dels
més rics. És això que anomenen l’economia però rebutgen posar-hi els mitjans necessaris a
l’hospital o a l’escola, continuen deixant les migrants al carrer, continuen expulsant pobres dels
seus  allotjaments,  fan  augmentar  desmesuradament  l’atur,  deixen  Sense  Papers  sense
protecció en primera línia i omplen els centres de retenció. 

El govern agreuja les crisis, sembrant la misèria, la desesperança, el racisme i l’odi allà on cal
més solidaritat, llibertat i igualtat.

MANIFESTEM com arreu de França
en solidaritat amb totes i tots els sense papers !

Regularització immediata de totes i tots els sense papers
Tancament dels centres de retenció

Igualtat de drets per a totes i tots
Llibertat de circulació i d’instal·lació

Signants :  AFPS, ASTI, Bouge toit, Cimade, Collectif Bienvenue aux migrants en Conflent, Coup de soleil, Femmes solidaires,
LDH, Mouvement de la Paix, MRAP, Welcome to migrants, CGT, FSU, CNT, Solidaires, EELV, Génération.s, NPA, PCF.


