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CGT Balears: Justícia per Alpha Pam

CGT-BALEARS: JUSTÍCIA PER ALPHA PAM

Les Illes Balears tenen el trist honor de ser la primera comunitat autònoma a registrar la primera víctima mortal de
l'aplicació del RDL 16/2012 que va suposar l'exclusió de l'assistència sanitària als immigrants sense papers.

Alpha Pam, un senegalès de 28 anys, va morir el 21 d'abril del 2013 al conseqüència d'una tuberculosi no
diagnosticada. Després d'acudir a l'hospital, derivat del seu centre d'atenció primària, a Alpha no se li van practicar
les radiografies sol · licitades pel seu metge, i després de ser atès cinc minuts, se li diagnosticant una simple
bronquitis: en aquesta primera visita ja se li va negar en un primer moment l'assistència sanitària per mancar de
targeta i es va veure obligat a signar un compromís de pagament per ser atès. Després d'anar empitjorant la seva
salut va anar de nou a l'hospital i de nou és exclòs per no tenir la targeta; després de signar un nou compromís de
pagament, és atès amb presses i sense efectuar-prova. Quatre dies després, Alpha Pam és trobat mort al domicili
on vivia envoltat d'un bassal de sang.

CGT-BALEARS, conjuntament amb altres entitats socials, va presentar una querella contra els responsables polítics
d'aquesta mort: el conseller de Sanitat de Balears, al costat d'altres tres alts càrrecs del seu departament,
acusant-los d'homicidi imprudent, prevaricació, negació de auxiliar sanitari, entre d'altres delictes.

En un primer moment, i de forma totalment incomprensible, el jutge instructor arxiva la causa i demana la sanció dels
dos lletrats que porten el cas, però després -com conseqüència de l'escàndol social i polític que va suposar aquesta
decisió- decideix acceptar la demanda i reobre el cas. No obstant això, per a personar-se en la causa exigeix de
manera solidària que les entitats demandants abonin una fiança de 12.000 euros en un termini aproximat de tres
mesos.

Des de CGT-BALEARS, juntament amb les altres entitats, hem creat a Balears una PLATAFORMA CONTRA
L'APARTHEID SANITARI. L'objectiu d'aquesta plataforma és la derogació del RD 16/2012 i de les normes
autonòmiques i estatals que la desenvolupen i que suposen l'exclusió de l'atenció sanitària als / les immigrants
sense papers. Però també, continuar amb el procés per la mort d'Alpha Pam i obtenir la quantitat econòmica per
satisfer la fiança i totes les despeses judicials. S'ha obert un compte solidari per a la banca ètica per recaptar fons i
estem projectant el documental sobre la mort d'Alpha Pam en diferents localitats per mantenir el tema davant l'opinió
pública i contribuir de forma econòmica al procés.
Des de CGT-Balears esperem reunir els diners suficients en el curt espai de temps que tingui efecte la interlocutòria
del jutge, però entenem que la quantitat econòmica que ens faltés no vaig poder aturar-nos en la lluita contra el
racisme contra les i els treballadores sense papers. . El número de compte on es poden fer les aportacions solidàries
és el següent:

Caixa Colonya ES78 2056 0004 40 4102007521

La plataforma A.A.S. ha creat també un bloc informatiu, "JusticiaxaAlphaPam", i el hashtag de Tiwter:
#JusticiaXaAlphaPam

Des de CGT-Balears estem a disposició de tots i totes per seguir informant del cas.
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