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Organització espanyola de rescat d’immigrants rep un dels premis més importants del món en
matèria de drets humans
Nova York – El proper 16 d’abril del 2017, Abraham Lincoln Brigade Archives (ALBA) otorgarà el
Premi ALBA/Puffin a l’Activisme en Pro dels Drets Humans a la organització no governamental
Proactiva Open Arms pels seus esforços per rescatar als migrants que intenten creuar el mar
Mediterrani. Dotat amb 100.000 dòlars, el Premi ALBA/Puffin és un dels més grans guardons de
drets humans al món, atorgat anualment per ALBA i generosament patrocinat per la Fundació Puffin
amb l’objectiu d’honrar a les Brigades Internacionals i connectar el seu llegat inspirador amb causes
contemporànies.
“Els últims dos anys han sigut testimoni de la major crisi migratòria des de la Segona Guerra
Mundial”, diu la directora executiva d’ALBA, Marina Garde. “El fracàs dels líders mundials per fer
front a aquesta crisi i la creixent intolerància als Estats Units, conduirà a que els refugiats
emprenguin viatges encara més perillosos. La feina de Proactiva Open Arms per protegir als
refugiats i ressaltar les injustícies a les que s’enfronten mai ha estat tant rellevant com ara. ALBA
s’enorgulleix d’honorar a aquest grup”.
Proactiva era originàriament una empresa especialitzada en seguretat marítima. Al setembre del
2015, després de veure la cobertura mediàtica de nens ofegats al mar Egeu, Oscar Camps, director de
la firma, va decidir viatjar a l’illa de Lesbos amb un membre de la companyia per veure si podien
ajudar. Després de veure als refugiats desembarcar a les platges, van decidir quedar-se a Lesbos per
ajudar a rescatar a la gent que arribava a terra. “Vam començar finançant-nos amb els nostres propis
estalvis, amb l’ajuda de tant sols els nostres braços i aletes de natació, però des d’aleshores hem
ampliat enormement la nostra operació gràcies a donacions de la societat civil”, explica Oscar
Camps. Amb aquesta finalitat, Proactiva ha llençat equips de rescat a les platges de Lesbos i un
vaixell de cerca i rescat a la costa líbia. Proactiva Open Arms ha rescatat a més de 17.000 persones
al Mediterrani des del juliol del 2016.
Aquesta causa és important per la història d’Espanya i per ALBA. La Guerra Civil Espanyola (19361939) va originar un dels primers desastres de refugiats a gran escala del segle XX. Quan les forces
feixistes van triomfar, cinc-cents mil espanyols van fugir de la dictadura. Com un eco inquietant
d’avui, la major part del món es va negar a acceptar aquests refugiats -amb l’excepció de Mèxic- i
molts van ser retornats per patir sota el règim de Franco o entregats als nazis.
Partint d’una iniciativa dissenyada per mantenir viu el llegat de les experiències, aspiracions i
idealisme de la Brigada Abraham Lincoln, el premi ALBA/Puffin dóna recolzament a causes
activistes actuals. El premi va ser creat pel visionari i filantrop Perry Rosenstein, president de la
Fundació Puffin, que l’any 2010 va establir un fons econòmic per aquest premi.
Cerimònia d’entrega de premis – diumenge, 16 d’abril a les 16:45 hores.
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Els Arxius de la Brigada Abraham Lincoln (www.alba-valb.org)
Després de l’esclat de la Guerra Civil Espanyola (1936-39), al voltant de 40.000 homes i dones de
52 països, inclosos 2.800 d’Estats Units, van viatjar a Espanya per unir-se a les Brigades
Internacionals i lluitar contra el feixisme. Els voluntaris d’EEUU eren coneguts com la Brigada
Abraham Lincoln. Fundada l’any 1979, els Arxius de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA) és una
organització educativa sense finalitats lucratives que promou la sensibilització pública, la
investigació i l’anàlisi respecte a la Guerra Civil Espanyola i el seu significat històric, polític i
artístic, sustentat en un important arxiu ubicat a la Biblioteca Tamiment de la Universitat de Nova
York. ALBA també promou exposicions, publicacions, presentacions i programes educatius per a
mestres d’escoles secundàries, amb la finalitat de preservar el llegat de l’activisme progressista de la
Brigada Abraham Lincoln, com a inspiració per a les generacions presents i futures.
Entre els guanyadors del Premi ALBA/Puffin pels Drets Humans a l’Activisme en Pro dels Drets
Humans s’hi inclouen el jutge Baltasar Garzón, Kate Doyle i Fredy Peccerelli, United We Dream,
Bryan Stevenson i la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) a Espanya.
La Fundació Puffin (www.puffinfoundation.org)
Des de la seva creació al 1983, la Fundació Puffin Ltd. ha procurat obrir portes de l’expressió
artística mitjançant la concessió de beques a artistes i organitzacions d’art menys privilegiades per
raons de raça, gènere o filosofia social. Al adoptar com a símbol el fraret -un ocell que ha vist
amenaçats els seus llocs de nidificació per l’avançament de la civilització, però que ha pogut tornar
al seu hàbitat natural gràcies als esforços de ciutadans activistes- la Fundació ha volgut expressar
com concep la seva missió, que consisteix en garantir que les arts segueixin creixent i enriquint la
vida. Amb aquesta mateixa finalitat, la Fundació s’ha aliat amb altres grups o persones interessades.
La Fundació Puffin ha donat suport a la missió educativa d’ALBA des de fa uns quants anys.
Proactiva Open Arms (www.proactivaopenarms.org)
Proactiva Open Arms és una organització no governamental que té com a missió principal rescatar
del mar als refugiats que intenten arribar a Europa fugint de guerres, persecució o pobresa. Aquesta
organització va néixer d’una empresa de rescat i primers auxilis al mar que té una àmplia experiència
a les costes espanyoles. Està especialitzada en les missions de recerca i rescat d’embarcacions que
transporten a persones que necessiten ajuda al Mar Egeu i al Mediterrani central, així com en la
conscienciació sobre la migració massiva i les injustícies a les que s’enfronten a aquests migrants.

