MANIFEST ALUMNES D’INFANTIL I PRIMÀRIA
Llegit pels alumnes de 6è:
Els nens i nenes de sisè de l’escola El CIM, hem vist uns vídeos els quals ens han fet adonar que
la situació dels refugiats és més greu del que ens pensàvem.
Moltes persones han de deixar casa seva per culpa d’una guerra que els obliga a fugir del seu
país. Per poder salvar les seves vides, han de fer un camí molt llarg i perillós. A causa d’això,
moren milers de persones i les que aconsegueixen arribar al seu destí, no troben les condicions
adequades per viure.
Veient aquests fets no ens podem quedar sense fer res. Volem fer-nos sentir i expressar la
nostra opinió sobre aquest tema.
Davant d’aquesta situació tan injusta , denunciem als governs i als governants de cada país per
la poca empatia que tenen.
També estem en desacord que els refugiats que ho han perdut tot per poder fer el viatge fins
aquí, es trobin que no poden entrar a Europa.
Els que sí que ho poden fer no viuen en les condicions adequades i no tenen les necessitats
bàsiques cobertes, estan exclosos de la societat. El govern no els dona les mateixes
oportunitats que nosaltres.
En els últims mesos a Europa hi ha hagut 348.000 peticions d’asil, per això també volem
denunciar als governs que no deixen passar a les persones que fugen de la guerra.
Ja han mort més de 4.600 refugiats creuant el mar Mediterrani des del 2017. A més, 365
refugiats i immigrants estan desapareguts. Però el més greu és que en els últims 17 anys han
mort injustament 470.000 refugiats.
Per tot això volem fer veure al govern que aquestes dades són intolerables:
-Demanem que s’obrin les fronteres d’arreu del món.
-Demanem que desaparegui la violència de les forces policials
-Demanem que els acceptin i cobreixin les seves necessitats bàsiques
-Demanem que no els jutgin,per l’aspecte,origen i creences.
-Demanem que s’intentin millorar les vies de transport,per tal que no s’hagin de jugar
la vida en un mitjà insegur

-Demanem que no justifiquin la mala gestió dient que els refugiats són terroristes.
Finalment volem proclamar justícia pels refugiats ja que si ens poséssim a la seva pell, no ens
agradaria ser tractats d’aquesta manera.
Per acabar, volem agrair a tota la gent que ja està col·laborant per la feina feta fins ara i que
tothom reflexioni sobre si el que esta fent és el correcte.
Esperem que no perdeu l’ esperança.

