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La «pressió política», «única solució»
a la crisi dels refugiats sirians
Voluntaris provinents d'Idomeni expliquen que "no és un tema humanitari" i
defensen "la mobilització ciutadana" per "incidir" en la política europea

Voluntaris catalans provinents d'Idomeni, a la seu de la CE a Barcelona | Isaac Meler

"Pressió política". Aquest és el principal reclam d'una desena de voluntaris provinents del camp de
refugiats d'Idomeni per solucionar el drama que milers de persones viuen a les costes de Grècia
fugint de la guerra de Síria
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/746/drama/dels/refugiats/portes/europa) . "No és un
tema humanitari, les necessitats bàsiques estan cobertes gràcies a la mobilització del voluntariat
internacional", ha explicat Sara Montesinos, per insistir que "no hi ha gana ni cal més roba".
"El que aquestes persones necessiten és saber on aniran perquè la incertesa comença a ser
desesperant", ha subratllat en una roda de premsa a peu de carrer i davant la seu de la Comissió
Europea de Barcelona. De la mateixa manera, Lluís Torres, ha respost a aquells que es preguntin
"què fer des de Catalunya?" defensant que "la millor via" és "la mobilització ciutadana" per "incidir"
en la política europea. Així, ha cridat a tothom a sumar-se a la manifestació del proper dissabte 14
de maig coincidint amb el Dia d'Acció Mundial pels Refugiats que a les dotze del migdia sortirà de
Barcelona.
"El govern grec està intentant buidar els camps"
Al camp d'Idomeni la situació és de "desesperació". Així ho ha explicat Montesinos, qui també ha
denunciat que "el govern grec està intentant buidar els camps". "A base de convenciment, no de la
força", ha afegit, tot subratllant que l'ACNUR està fent la "feina bruta dels governs". "Està mentint els
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refugiats dient que aniran a un lloc millor, però és mentida, els que en tornen diuen que no estan
ni fumigats i que hi ha serps", lamenta.
Com que les autoritats no poden desfer-se dels refugiats, ara han passat a l'acció contra els
voluntaris, segons ha assenyalat l'activista Ariadna Masmitjà. "Jo vaig ser detinguda juntament
amb 29 voluntaris més
(http://www.naciodigital.cat/noticia/106817/alliberada/darrera/activista/catalana/detinguda/idomeni)
", ha relatat, per detallar el procediment que segueix la policia grega: "Busquen qualsevol prova
per denunciar-nos". En el seu cas van ser unes fotografies d'una protesta, en el d'un dels seus
companys, la tinença d'un ganivet. "És cuiner!", s'ha exclamat Masmitjà.
Per què actuar contra els voluntaris? "Estem allà i veiem què passa, fem fotos i ho expliquem, una
altra raó perquè estiguem allà. No aconseguiran derrotar-nos", ha sentenciat aquesta voluntària.
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