
 
 

SOLIDARITATEA CU REFUGIAȚII ȘI MIGRANȚII 
 
 
Suntem cetățeni portughezi sau de origine portugheză și solicităm o mai mare solidaritate cu 

populațiile de refugiați sau migranții. Suntem toți migranți sau copii de migranți. Avem o 

istorie recentă a exilului și a clandestinității datorită regimului dictatorial inspirat de fascismul 

lui Salazar și am fost forțați să emigrăm și ca urmare a condițiilor economice nedemnice. Am 

fost primiți în mai multe țări din Europa și din lume și, împreună cu alți migranți de diferite 

origini, contribuim la dezvoltarea acestor teritorii, precum și a Portugaliei. 

 

Nu uităm trecutul nostru și ne identificăm cu cei care fug de mizerie, schimbări climatice, 

regimuri totalitare și discriminatorii (xenofobe, rasiste, misoginiste și homofobe) sau de 

război.Suntem serios preocupați de răspândirea ideilor și a retoricii extremiste din Europa și 

din Statele Unite a partidele de dreapta și stânga așa-numite "tradiționale" și de creșterea 

părților sau a mișcărilor de inspirație ultraconservatoare, naționalistă și fascistă în țări precum 

Italia, Ungaria, Austria, Finlanda, Bulgaria, Slovacia, Belgia sau Polonia. 

 

Observăm, cu îngrijorare profundă, că normalizarea unui discurs public care respinge și 

marginalizează și care folosește vechea tactică a "țapului ispășitor" contribuie la 

desensibilizarea cetățenilor în soarta acestor populații neprotejate. Este necesară o guvernare 

politică clară și curajoasă care să abordeze în mod constant cauzele reale ale nemulțumirii în 

sectoare mai mult sau mai puțin vulnerabile, deschise elementelor populiste: mai multe 

investiții și cereri în domeniul educației; sprijin pentru o economie echitabilă, dinamică și 

creatoare de locuri de muncă; promovarea mobilității sociale și combaterea inegalităților; 

sprijin pentru o mai mare participare și dezvoltare a femeilor pe piața muncii, în special în 

rândul populației refugiate și imigrante. 

 



Repudiăm vehement toate acțiunile anti-refugiați sau anti-migrante, inclusiv evenimentele 

recente de separare a copiilor părinților de la granița SUA cu Mexic, refuzul de a găzdui nava 

de la salvarea Vărsător al ONG-urilor SOS mediteraneene, precum și cea a Lifeline, de către 

mai multe țări europene sau recensământ discriminatoriu pentru expulzarea populației Rome 

în Italia. 

 

Salutăm pe toți cei care, individual sau colectiv, în special în sectorul voluntariatului, sunt 

implicați în susținerea și apărarea refugiaților și a migranților, mai ales atunci când sunt, în mai 

multe state. membre ale Uniunii Europene, atacate pentru crima de solidaritate. Câteva 

decenii după moartea lui Bertolt Brecht, putem spune încă: încă este fertilă burta din care a 

ieșit bestia dezgustătoare. Prin urmare, solicităm o solidaritate globală cu refugiații și migranții 

și pentru continuarea rezistenței față de această creștere a mișcării de intoleranță. 

 

Solidaritatea cu refugiații și migranții! 

 


