Fòrum d’Alcaldes sobre Mobilitat, Migracions i
Desenvolupament
“Declaració de Barcelona”
El

Fòrum

d’Alcaldes

sobre

Mobilitat,

Migracions

i

Desenvolupament, celebrat a Barcelona el 20 de juny de 2014,
ha reunit alcaldes i altres autoritats municipals de ciutats de tot
el món i a representants d’organitzacions internacionals. Ha etat
organitzat per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de
l’Organització internacional per a les Migracions, l’Aliança
Mundial de Coneixements sobre Migració i Desenvolupament
(KNOMAD), del Banc Mundial, l’Institut de les Nacions Unides per
a la Formació Professional i Investigacions (UNITAR) i la Comissió
Europea. També ha rebut el suport de les següents
organitzacions i institucions: Ciutats i Governs Locals Units
(CGLU), Comitè de les Regions d ela Unió Europea, Consell
d’Europa,

la

Iniciativa

Conjunta

sobre

Migració

i

Desenvolupament (JMDI), Metròpolis, el Procés de la Haia sobre
Refugiats i Migració (THP), i l’Institut sobre Globalització, Cultura
i Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM).
El Fòrum d’Alcaldes mostra la voluntat de fer èmfasi en el paper
de les ciutats com a primeres instàncies que aborden la migració
i la necessitat de debatre el valor de la mobilitat per al
desenvolupament en les ciutats i en tot el món.
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El punt de partida d’aquest fòrum és la convicció compartida que
la migració és essencialment positiva, que és un fenomen urbà i
que les ciutats són el principal pol d’atracció i motor de canvi.
Les reflexions i idees dels participants inclouen els següents
punts:
 Les migracions humanes han contribuït positivament al
desenvolupament de les ciutats i de les grans àrees
metropolitanes del món
 La mobilitat humana crea diversitat que, a la seva vegada,
constitueix un actiu que fa de les ciutats un espai més ric i
competitiu i amb més prosperitat.
 Les ciutats són el nivell d’administració més proper als
ciutadans i ciutadanes. Davant del repte de la governança
de la migració, la mobilitat i el desenvolupament, són les
ciutats les qui estan al càrrec d’aconseguir els processos
d’integració i de garantir la cohesió social. Són processos
que s’inicien a nivell de barri, districte i ciutat, en els espais
públics, en les escoles, en els centres laborals.
 Les ciutats també lluiten contra la segregació i la
desigualtat i, freqüentment, han de fer front elles soles a
múltiples reptes de convivència, habitatge, irregularitat i
inseguretat, entre altres.
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 Les ciutats experimenten les complexitats inherents a la

mobilitat humana, però tenen poca o cap veu en els fòrums
mundials on es determinen les agendes de prioritats sobre
mobilitat humana.
 Així mateix, les instàncies responsables de la gestió dels

fluxos migratoris solen prendre decisions sense tenir en
compte els seus impactes a nivell local. Això pot conduir al
fet que, en ocasions, aquestes decisions generin exclusió i
segregació a nivell local i que els responsables locals es
trobin amb dificultats per exercir la seva responsabilitat.
Per tot això, les ciutats i els representants d’organitzacions
internacionals que participen en el Fòrum d’Alcaldes sobre
Mobilitat, Migració i Desenvolupament:
 Exigeixen un tracte digne i respectuós per a tota la població
independentment del seu origen. Les autoritats han de
garantir els mateixos drets, deures i oportunitats per a
totes les persones residents en un territori.
 Demanen veu i protagonisme a l’hora de decidir les
polítiques

migratòries.

Reclamen

a

la

comunitat

internacional que presti atenció a les polítiques locals
d’integració i que es tingui en compte les ciutats com a
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actors clau en els processos deliberatius i decisoris sobre el
disseny de les polítiques migratòries.
 Demanen un enfocament més realista de la legislació, a fi
de minimitzar la generació d’exclusió i de persones que es
troben legalment en situació irregular.
 Demanen l’aprovació de marcs legals que faciliten els
processos d’integració de tots els residents en les nostres
ciutats.
 Reclamen accions contundents contra la discriminació i
davant de l’augment del discurs xenòfob i racista que es
detecta en algunes parts del món.
 Finalment, exigeixen fonts de finançament a nivell local de
les polítiques d’integració i acomodació de la diversitat.
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