Benvolgut/des company/es,
Tenim una problemàtica molt greu amb els represaliats d aquest país, exposo:

En certa manera hem pogut garantir atenció jurídica, però hi ha un tema que sovint ens manca
i és de vital importància: la salut mental, hem descuidat la part psicològica.

És molt urgent (i així ens ho han fet saber) activar un sistema d atenció psicològica que
verdaderament funcioni, calen voluntaris que puguin habilitar consultes i elaborar un llistat
virtual de fàcil accés que permeti saber on i quan poden trobar aquesta ajuda.

L'ANC juntament amb altres col·lectius treballen en la mateixa línia (a traves de la
coordinadora antirepre) per facilitar aquest servei, però hi ha molta gent que la necessita i
seria de gran ajuda donar un cop de mà.

He contactat amb la coordinadora de la sectorial de l’ANC en relació a aquest tema perquè ens
expliques el funcionament i la situació actual:
Hi ha molts represaliats escampats arreu del territori i és difícil abarcar-ho tot. Els voluntaris no
sempre estan disponibles a qualsevol zona dels paisos catalans. Cedeixen dues o tres visites
gratuïtes i posteriorment s’envien al sistema públic, el qual ja hem comprovat que pateix un
col·lapse important, així doncs aquesta gent queda desatesa.

Per tant, coneixent la situació, proposo:
- Que el govern del consell estudiï la possibilitat d invertir una part del FRAS en aquest
projecte (en desplaçaments, petita remuneració pels voluntaris poguer invertir més temps,
etc)
- Fer una crida als CL i inscrits de tot el territori per tal de cercar voluntaris, que treballarien en
coordinació amb la resta de voluntaris de l'ANC.
A través d aquest mateix sistema de CL podem elaborar un llistat al web (ja sigui del CxR o de l
ANC) facilitant horaris de visita i indicant els llocs on poden rebre aquesta atenció.

Aquestes propostes son fruit d una conversa amb represaliats, realment és molt necessari
articular aquest servei i fer-lo operatiu per a tothom.

