Convocatòria de xarxes [CAT]

Context: Dublin IV
Les regulacions de Dublín han estat objecte de crítiques massives, ja que tracten de
restringir encara més la llibertat de circulació de les persones que sol·liciten asil a la Unió
Europea. Amb cada nou reglament, els drets bàsics es van restringint encara més, la gent
es víctima de la política dels estats europeus i d'un sistema estructuralment racista -procés
que avança juntament amb la salvaguarda parcial de les fronteres exteriors i l'enduriment
dels drets d'asil en els Estats membres. I d'aquesta manera van acabant amb els drets
humans a favor de l’estructura del capital de la UE. Actualment, una nova reglamentació
continuarà el Reglament de Dublín III, que sovint s'ha presentat com «ineficient» i «injust»:
Dublín IV. Vegeu la publicació de l'organització alemanya de drets d'asil ProAsyl, (enllaç
disponible més avall). Els elements clau són; política de deportacions més fortes, la
restricció de les reunions familiars amb la desprotecció especial dels menors, així com els
intents d'eliminar el dret permanència dels refugiats, i sancions més estrictes per als
moviments del refugiats.
Per tant, sembla ser que als responsables de la presa de decisions no els importen que els
drets humans restants i els drets humans internacionals siguin soscavats. Podeu trobar
detalls i informació addicional aquí:

https://www.proasyl.de/material/the-planned-reform-of-the-dublin-system-humanita
rian-flexibilities-are-to-be-removed/
Aquest reglament, Dublin IV, és un pas endavant en la restricció dels drets dels refugiats
i, per tant, dels drets humans. El procés d'aïllament europeu s'està ampliant, on els
éssers humans no només se'ls nega la seva llibertat de moviment sinó que també es
veuen obligats a triar rutes cada cop més perilloses i a arriscar les seves vides. La mort
de milers de persones és ignorada. Aquells que encara arriben a Europa d'alguna
manera o aquells que ni tan sols han pogut arribar, romanen en condicions inhumanes.
És obvi per a nosaltres, que l'objectiu d'aquest nou reglament impost, no és de cap
manera actuar contra el sofriment humà, sinó, al contrari, salvaguardar i justificar la
seva pròpia existència.

inEUmanity:
Davant d'un enduriment de lleis com en el tractat de Dublín IV, es desenvolupen unes
reunions que es centren en la política europea d'exclusió. Una de les nostres preguntes
centrals és: Com podem reaccionar a Dublín IV d'una manera mes eficaç? Per respondre a
aquesta pregunta cal; No tractar la nova regulació com una llei aïllada. Dublín IV ha de

ser considerat en el context dels interessos econòmics i dels motius polítics interns dels
Estats membres. El tancament de les fronteres, l'enduriment dels drets d'asil i la
criminalització de la immigració són una resposta als populismes de dretes; Alhora, el
focus d'atenció pública està dirigit entorn a una idea deliberadament construïda d'un
enemic imaginari a combatre per l'interès del nostre Estat. Mentrestant, les fronteres
allunyades d'Europa es veuen reforçades amb l'ajuda de tractats i presumptes ajudes a la
reconstrucció per evitar l'immigració, pel que sembla que tenen un objectiu molt definit.

Està planejat des de fa molt de temps: els refugiats no reben suport, i si ho fan és només
per reduir el nombre de morts. Les restriccions estructurals i l'opressió són la resposta al
desig de les seves perspectives - perspectives que es van eliminar i destruir en altres llocs
gràcies a la intervenció europea, els interessos econòmics europeus, el postcolonialisme, la
política de poder occidental. I una cosa és segura: això no ha començat amb Dublín IV i
segurament no acabarà aquí.

De la necessitat de reaccionar, s'ha format una campanya amb l'objectiu d'informar i
cridar l'atenció a la població a través d'accions.

Volem crear una pressió pública a llarg termini, proporcionant i preparant informació per
a diferents contextos per arribar i inspirar a les persones amb diferents coneixements i
opinions polítiques. Volem crear vincles i confrontar a Dublín IV com una expressió d'un
sistema complex i no permetre que la presa de decisions de l'estat decideixi sobre el nostre
concepte d'humanitat.

La campanya es vol mantenir oberta amb diferents fronts: Exercir pressió sobre els
delegats i partits de la UE, elaborar textos sobre diferents formes d'opressió i els seus
mecanismes (per deconstruir la propaganda populista de la dreta), i també denunciant
directament fronteres entre Nacions i dins la nostra societat.

'InEmmanity', eslògan de la campanya, és una denúncia de la degradació estructural dels
éssers humans a objectius no desitjats exposats a institucions estructuralment racistes,
amb el pretext que els murs que s'estan construint son per a salvaguardar els privilegis de
l'anomenat primer món .

Un lema, una idea i uns dissenys similars distribuïts, poden contribuir a l'enfortiment de la
visibilitat d'aquesta campanya. Moltes més aportacions individuals poden formar part de

la campanya, sempre que es comparteixi la idea descrita anteriorment, i sempre que la
campanya no s'utilitzi per a la instrumentalització dels interessos de les organitzacions.

A més, estaríem molt contents si poguessis donar suport la nostra campanya!

... Participant en els grups de treball i contribuint activament a la formulació de textos, el
disseny de fullets o la planificació d'accions.

... Criticant, revisant, traduint...

... A través d'accions de coordinació (a la teva pròpia ciutat o a través de moltes accions
petites en llocs diversos).

... Mitjançant la impressió i distribució de fullets i cartells.

... Mobilitzant, transmetent informació i compartint notícies sobre la campanya en els teus
canals d’informació.

... Difonent aquest missatge en les teves xarxes.

No es disposa de molts recursos econòmics, malauradament ...

També, per descomptat ets benvingut/da a la propera reunió del grup actiu a Leipzig.
També pots venir a presentar les teves idees sobre la campanya i aportar idees per
millorar aquesta campanya online.
En cas que vulguis mantenir-te informat/da i potser vulguis participar directament ... si us
plau subscriu-te al llistat de correu electrònic:
ineumanity@lists.riseup.net

Ja oberta la campanya, amb canals clars de comunicació interna, tenim el potencial que
els pamflets, cartells o idees per a accions ja finalitzades puguin ser compartides o almenys
utilitzades com a base per continuar aquest treball. Actualment, ens comuniquem a través
de llistes de correu electrònic i els grups de treball s'organitzen per la xarxa. En aquests
llocs web, també emmagatzemem informació i materials.

A través de xarxes en línia internes i obertes, les accions comunes contra Dublín IV poden
ser més fàcilment recolzades per grups o individus usant les seves pròpies capacitats o
aportant un enfocament cap a altres temes amb l'objectiu que puguem recaptar la major
atenció possible en altres àmbits diferents. //

> https://lists.riseup.net/www/ineumanity
> ineumanity@lists.riseup.net
O escriviu-nos directament al nostre email:
> ineumanity@riseup.net
[El blog està en construcció.]

1 No ens considerem una organització a l'ús, sinó un grup de treball obert. Volem donar un
informar la població i animar a la gent que reaccioni contra els tractats de Dublín IV.
Tots els nostres materials o textos no tenen propietat intel·lectual ni drets d'autor, amb
l'objectiu de permetre la lliure distribució de còpies i versions modificades.

