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Mancilla: 'Espanya ha de fer una política migratòria que respecti els drets humans'
El president d'Algeciras Acoge, Jesús Mancilla, reclama a
l'Estat espanyol una política migratòria que respecti els drets
humans. El ponent de la Unipau ha explicat que augmentar
l'alçada de les tanques de Melilla, omplir-les de concertines i
l'estat lamentable dels Centres d'Internament d'Estrangers
(CIE) són exemple d'una llei d'estrangeria 'pobra' en drets
humans, i que el mateix Estat espanyol infringeix. Per fer
front a situacions com aquestes, Algeciras Acoge s'ha personat
com a acusació popular en el cas de la mort de 15
subsaharians al mar de Ceuta i presentarà una querella
criminal pels fets succeïts a la tanca de Melilla.

Les frases més destacades de l'entrevista:
'Les arribades en pastera i els salts a les tanques de Ceuta i Melilla són una mostra del fracàs de les polítiques
migratòries, no només de l'Estat espanyol, sinó també de la Unió Europea.'
'Centren els seus esforços en el blindatge de les fronteres i no en les causes que provoquen que aquestes
persones es vegin obligades a sortir del seu país.'
'Els CIE priven de llibertat a persones que no han comés cap delicte, estar irregular a l'Estat espanyol no és un
delicte.'
'Les condicions dels CIE són lamentables.'
'Les devolucions en calent són il·legals.'
'Hi ha un augment de la pressió policial per identificar ciutadans per procedir al seu internament i posterior
deportació en un avió, aquests vols són una vergonya.'
'Estem vivint un repunt de la immigració, però parlem de persones amb un projecte migratori del qual el seu
destí no és l'Estat espanyol. Ens creiem el melic del món.'
'El tema de les màfies moltes vegades s'utilitza fora de context per justificar les mesures de control excessiu a
la frontera.'
'El govern espanyol ha de fer una política migratòria que respecti els drets humans.'
'Fets com l'augment de l'alçada de les tanques a Melilla, omplir-les de concertines i l'estat lamentable dels CIE
responen a una posició del govern espanyol que vulnera clarament els drets humans més elementals.'
'Tenim una llei d'estrangeria pobre en drets humans, i el mateix govern espanyol infringeix la seva pròpia llei.'
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'La manera d'actuar del PSOE i el PP és molt similar.'
'S'ha de donar una resposta global, els països rics han de fer front a les situacions dels països que estan
espoliats.'
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