Formentera es suma a la campanya d’Amnistía Internacional per demanar més compromís de l’estat amb

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la vicepresidenta Susana Labrador i la
consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, s'han reunit avui amb el coordinador de
Amnistía Internacional a les Illes Balears, Francisco Palacios i un altre membre de l'ONG
Miguel Angel Romero. En aquesta trobada la institució ha mostrat el seu suport a la campanya
de l'ONG per instar a l'estat a complir els compromisos en matèria de refugiats.

A més, la consellera de Benestar Social els ha explicat que en el pròxim ple, que se celebrarà
el pròxim divendres 24 de febrer, Gent per Formentera amb el Grup Socialista presentaran una
declaració institucional per facilitar l'arribada de persones refugiades, en la qual es manifestarà
la preocupació per la greu situació dels refugiats de la guerra de Síria. En aquesta declaració
es demanarà al Govern de l'Estat espanyol que agilitzi i faciliti les sol•licituds d'asil i garanteixi
una resposta ràpida per a les persones refugiades, entre altres mesures que garanteixin unes
bones condicions d'acollida i que garanteixin el dret d'asil.

Formentera amb Síria
Vanessa Parellada també els ha explicat totes les accions que s'estan duent a terme dins el
programa "Formentera amb Síria" que culminaran amb l'organització d'una paella solidària el
pròxim dissabte al pàrquing de sa Senieta de Sant Francesc, i amb les quals tots els sous que
es recaptin es destinaran a l'ajuda als refugiats a través de l'ONG Progreso y Desarrollo
Humano.

El Consell de Formentera ja va aprovar en el ple de març del 2015 una declaració institucional
per rebutjar l'acord entre la UE i Turquia "perquè suposa una greu vulneració de la legislació
que protegeix les persones refugiades i un empitjorament de la crisi humanitària que ja estan
vivint", segons ha declarat la consellera de Benestar Social. Amb aquesta declaració es volia
encoratjar "el Govern espanyol a jugar un paper actiu dins la Comissió Europea per defensar el
compliment del dret internacional i demanar que s'assisteixi de manera solidària i responsable
les persones refugiades".
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