
           SENTIM VERGONYA DE…. 

 

 

 

- Sentim vergonya…els governs dels estats d’Europa i dels Parlaments 

europeus. No acullen als refugiats/immigrants del proper Orient i 

tampoc es del Africa del Nord. 

 

- Sentim vergonya…per el maltractament als infants, mares, 

embarassades i adults en els pseudos camps de refugiats. Manca 

d’aliments, atencions mèdiques, escoles, llocs on refugiar-se, higiene, 

robes adequades, aigua, medicaments i negació del seu futur al que 

tenen dret. 

 

- Sentim vergonya… la negació dels Drets Humans, de la Convenció 

dels Drets dels Infants, signats tots ells a les Nacions Unides per la 

totalitat dels països europeus, i per la carta  de París per a una nova 

Europa. 

 

- Sentim vergonya… per que les politiques europees hagin escollit 

com a sistema econòmic, fabricar canons en lloc de mantequilla. 

(Paül Samuelson, premi Nòbel Americá d’economia) 

 

- Sentim vergonya de que els refugiats per les guerres dels pobles de 

Síria, Irak, Afganistan, Kurdistan i d’altres siguin a causa de les 

armes subministrades pels països productors Europeus, entre d’altres. 

 

- Sentim vergonya… de la pèrdua dels valors cristians, culturals, 

històrics dels estats d’Europa. I el predomini de valors nefastos per 

els pobles tals com l’avarícia, l’especulació, l’acumulació de diners i 

poder en poques mans, les manques de respecte, els insults, l’oblit de 

les experiències europees de les dos guerres mundials del pasat segle. 

 

- Sentim vergonya… de que el continent mes ric del planeta no sigui 

just en la repartició de la seva riquesa i mantingui la desigualtat 

existent. 

 

- Sentim vergonya… de que els estats que seuen en la Consell de 

Seguretat de Nacions Unides i disposen del dret de VETO, siguin els 

principals fabricants i venedors d’armes dels comerç mundial. 

 



- Sentim vergonya…de que els estats europeus no escoltin la 

condemna de Nacions Unides i l’Acnur a la política d’expulsió a 

Turquia dels refugiats/immigrants. 

 

- Sentim vergonya… de que es pagui a Turquia diners per que faci de 

guardiá de les fronteres europees, saben que els sirians poden ser 

retornats al seu origen (ciutats destrossades i enrunades) 

 

- Sentim vergonya… de que s’apropien per la força el control del 

petroli i del gas del proper orient i provoquin  si cal guerres per 

aconseguir la seva permanència. 

 

- Malgrat tot els governs i parlaments europeus, han de saber que els 

habitants del continent, les seves gents  (en la seva immensa majoria), 

sentim vergonya profunda dels seus governs i que estem totalment, 

en desacord en totes les seves accions com la  de posar alambrades 

als llocs de pas dels refugiats/immigrants, tancar-los en ghettos, 

barrar els camins i provocar tota mena de  desgracies i infortunies. 

 

Reconeixem eixís mateix la labor d’acollida i respecte de països 

europeus com Alemanya, Noruega, Suècia i el Canadà. 

 

Encara estan a temps de rectificar els governs i el Parlament 

d’Europa. L’historia ens jutjarà.  

 

        JUSTICIA I PAU SANT JUST 

        Abril del 2016 


