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Des de la sectorial de Ciutadania i Migracions i, en nom d'Esquerra 
Republicana, volem expressar la nostra preocupació envers els drets 
de les persones més vulnerables que viuen de forma precària l’actual 
crisi sanitària. Volem mostrar la nostra solidaritat amb les persones 
afectades pel COVID-19, i a més a més, volem fer èmfasi en les 
persones migrants i refugiades que veuen la seva situació agreujada 
per tràmits burocràtics, manca de recursos econòmics, necessitats 
socials, allotjament i cobertura assistencial. Per això fem una crida a 
la comunitat internacional i a les autoritats locals per tal de prendre 
mesures de protecció i atenció humanitària per a les persones 
migrades i refugiades.  
 
La situació actual no fa més que agreujar les condicions de les 
persones més vulnerables, sobretot de les dones, que ara a més a 
més de tots els problemes que ja patien, han de sobreviure a una 
pandèmia que s’està emportant moltes vides i que, estant al carrer, 
és encara més perillosa. Demanem mesures urgents de protecció 
social per posar fi a aquest problema, proves sanitàries de la població 
més vulnerable i unes condicions iguals per tothom.  
 
Avui, dia 21 de Març, és el dia mundial per l’erradicació del racisme, 
que malauradament es  present a molts àmbits de la societat però 
que afecte molt més directament a les persones vulnerables. Cal 
posar fi al racisme, a la xenofòbia i treballar per reduir les desigualtats 
socials i evitar l’estigmatització. 
 
Fem una crida a la comunitat internacional i a totes les autoritats per 
tal que emprenguin mesures de protecció i atenció humanitària per 
totes les persones vulnerables de manera urgent.  
 
Des d’Esquerra Republicana creiem que cal insistir a la ciutadania que 
tothom es quedi a casa; així com recordar a totes les administracions 
públiques que tenen la responsabilitat de garantir que sigui en 
condicions de vida digne per a tothom, és a dir: sota un sostre, amb 
accés a alimentació, condicions dignes i amb l’atenció sanitària. Ens 
refermem que cal atendre els col·lectius vulnerables i vetllar pels 
drets de tothom. 
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