TRIBUNAL PERMANENT DELS POBLES (TPP)

Sobre les violacions
dels drets a les persones
migrants i refugiades
Brid Brennan i Mónica Vargas – Transnational Institute

Tono Carabajo (Fotomovimiento)

El model capitalista neoliberal s’articula actualment al voltant de la criminalitat i la
impunitat. Els directius de les empreses transnacionals més importants del món i de la banca
internacional reben tots els honors malgrat del seu paper en les crisis financeres globals i
altres desastres que afecten el planeta.

Acte de llançament del TPP a Barcelona

També es tracta d’una era en la qual el
extractivisme neocolonial despulla de forma
massiva comunitats empobrides del Sud
Global. Alhora es van deslligant guerres
permanents que devasten les nostres societats i programes austericidas que agredeixen profundament la nostra dignitat. Per a
persones que habitem al continent europeu, potser l’espai des d’on es cristal·litza
de forma més aguda aquest model, rau en la
mort i desaparició de desenes de milers de
persones, en el seu intent per travessar els
mars Mediterrani i Egeu.
Però molt poques vegades tenim accés a
la veu i l’anàlisi dels propis protagonistes
d’aquestes històries. Si això passés, es aconseguiria, no només entendre les causes del
desplaçament forçat, sinó a més identificar
les polítiques i responsables de aquesta situació. És precisament el que es proposa fer
la convocatòria del Tribunal Permanent
dels Pobles (TPP) sobre les violacions amb
impunitat dels Drets Humans de les persones migrants i refugiades.
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La proposta del TPP1 va ser llançada per
una àmplia gamma d’organitzacions i xarxes de persones migrants a Europa, així
com xarxes de suport afins en què participa
Entrepobles.
El Tribunal parteix del reconeixement
de l’evident i considerable contribució que
les persones migrants i refugiades han realitzat durant dècades al desenvolupament
econòmic i polític d’Europa, així com als
seus països d’origen. Aquestes persones
reafirmen de forma creixent els seus drets
humans en lluites com aquelles de les persones migrants indocumentades reivindicant els drets dels seus fills/es, les persones
emprades en el servei domèstic, les persones
que treballen com a jornaleres agrícoles a
Europa, les que sobreviuen al sector informal, o com a treballadores de la construcció,
construint les nostres cases i oficines; les
que treballen al servei de la indústria turís-

La proposta

1. Vegeu a convocatòria completa en aquest enllaç:
http://transnationalmigrantplatform.net/?page_
id=282
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Potser un
dels aspectes
més notables
d’aquest procés
és que aspira a
construir des de
baix, amb les
persones més
afectades

Confiem que
aquest procés
permetrà donar
poder i donar
major visibilitat
als Pobles
Migrants
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des dels països d’origen; el règim de fronteres; l’Europa Fortalesa; l’enfocament de
gènere i la diversitat sexual; i els drets de les
persones menors d’edat i joves. El document
de l’acusació va ser presentat acompanyat
de testimonis de persones afectades i va
permetre situar el Jurat davant el repte de
jutjar sobre crims de contra la humanitat,
alhora que sobre les respostes i alternatives
que estan en ple procés d’elaboració.
Potser un dels aspectes més notables
d’aquest procés és que aspira a construir
des de baix, amb les persones més afectades. Després de l’exitós llançament a Barcelona el 7 i 8 de juliol de 2017, es va iniciar
un procés de preparació de tres primeres
audiències. La primera a Itàlia, al voltant
del règim de fronteres a la Mediterrània, la
segona a França, enfocant l’Europa Fortalesa i la tercera a Catalunya, concentrant-se en
la situació de les persones menors d’edat i la
joventut, així com en l’enfocament de gènere. Aquestes audiències haurien de nodrir el
procés entre finals de 2017 i mitjans de 2018,
i donarien pas posteriorment a audiències
sobre els eixos restants.
Confiem que aquest procés permetrà
donar poder i donar major visibilitat als
Pobles Migrants, encarant la cadena de
responsabilitats en tota la ruta migratòria i
obrint l’espai perquè es promoguin mesures
d’accés a la justícia i de fi de la impunitat.
Però per sobre de tot, esperem que el Tribunal nodreixi de manera efectiva la legítima
reivindicació de la Sobirania dels Pobles, a
partir de la qual podem canviar la realitat i
avançar cap a la justícia social, econòmica,
política i ambiental. n

tica en hotels i càterings, al treball sexual,
o bé als vaixells i plataformes petrolíferes.
Aquesta iniciativa pretén enfrontar
l’«Europa Fortalesa», sustentada en polítiques d’exclusió que impliquen la discriminació, l’exclusió, explotació i violació dels
drets en totes les etapes del procés migratori.
L’absència d’enteniment de les causes i responsables del desplaçament freqüentment
abona el terreny de la intolerància, el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia, la LGTBfòbia contra les persones migrants i les seves
famílies, algunes vegades manifestades amb
extrema violència contra les persones en
trànsit així com als països d’assentament.
El Tribunal té diverses aspiracions, que
s’espera aconseguir en un procés d’al voltant
dos anys. En primer lloc, es busca registrar
les propostes de les comunitats de persones migrants i refugiades per documentar
en forma rigorosa. En segon lloc, es tracta
d’escoltar i visibilitzar els casos de violacions dels drets de les persones migrants i
refugiades. Així mateix, s’aspira a analitzar
conjuntament les causes profundes (incloent
els acords de comerç i inversions, l’extractivisme a nivell global, així com la cadena
global de producció) dels desplaçaments
forçats de persones migrants i refugiades.
D’altra banda, es busca determinar les responsabilitats dels governs, incloent-hi la
Unió Europea. I finalment, cal destacar
que el TPP enfocarà el paper de les empreses transnacionals en la cadena de producció
global així com en el règim de fronteres.
Per això, s’han definit en un procés de
reflexió col·lectiva, sis eixos de treball: les
causes del desplaçament forçat; el trajecte
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