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COM VEIEM ELS IMMIGRANTS? (VIII)
  ncara que la immigració ja no se situï entre les principals preocupacions dels ciutadans de la nostra
comunitat (si bé les darreres enquestes de la UE detecta un repunt generalitzat en aquesta qüestió), no
podem deixar de parar-li atenció, doncs no ha deixat mai de generar polèmica, el nombre dels que opinen
que "són massa" s'incrementa any rere any i, a més, hem passat de considerar el fet de la immigració com
un problema vinculat a la gestió de la diversitat a veure els immigrants com a competidors en el món laboral,
com a consumidors "deslleials" dels serveis públics i com a generadors d'inseguretat ciutadana. Per aquest
motiu us oferim una nova anàlisi de la visió que tenen els balears dels immigrants que viuen i treballen a
les illes, amb una referència a la crisi dels refugiats.

POSICIONAMENT CIUTADÀ (LXII)

E

L'anomenada Crisi de l'Aquarius ha significat un abans i
un després en el tema de la immigració. S'ha fet visible la
reconversió de la mar Mediterrània en un cementiri. Els
països europeus "civilitzats" han demostrat, un cop més,
la seva més absoluta insensibilitat davant persones que
fugen dels conflictes armats, la pobresa i la fam.

A la taula adjunta es pot observar la reacció  positiva de
la gran part de la ciutadania balear (63%) enfront de la
decisió del Govern de Pedro Sánchez d'acollir als 629
migrants de l'Aquarius, principalment per motius humanitaris.

Encara que un 32% valora negativament aquesta decisió.
D'aquests un 68% per por a un "efecte cridada"

Malgrat la reacció positiva, la ciutadania té reaccions
enfrontades davant la immigració. A les pàgines següents
reflectim els diferents punts de vista.

També incloem l'opinió dels ciutadans enfront de les "falses
i hipòcrites solucions" que proposen els diferents estats
de la UE per donar "sortida" als greus problemes lligats a
la immigració i especialment al tema dels refugiats.
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A aquest percentatges cal sumar-hi un 15% que no expressa la seva opinió
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SÓN MASSA?
Hem analitzat les diverses opinions dels "autòctons" envers les persones i famílies immigrades, tant si
tenen "papers" com si no en tenen. En aquesta pàgina tractem, específicament, l'opinió envers les persones
que han regularitzat la seva situació. Com es pot veure, es reflecteix una percepció de  què "són massa"
les persones i famílies procedents d'altres països, regions i continents, que, per diverses raons (des de
les guerres a la fam), s'han vist obligades a deixar enrere les seves llars i les seves vides a la recerca d'un
futur digne i en pau.

Els motius pels quals un 65% considera que "són massa"
se centren en la percepció de què aquestes persones, en
situació "regular", ocupen llocs de feina dels
"autòctons", no volen integrar-se...

Per contra, hi ha un 30% que considera positiu el fet de
què hi hagi immigrants establerts entre nosaltres. Els
motius que al·leguen fan referència a què tenen els
mateixos drets que nosaltres,  que la convivència amb
cultures diverses és un fet positiu i a més amb freqüència"
desenvolupen feines que els "autòctons" no volem o no
podem fer.

Malgrat que parlem de famílies regularitzades o que fa
molt temps que estanentre nosaltres, no les considerem
amb els mateixos drets que nosaltres. Ni per obtenir
un lloc de feina (30%), ni per la reagrupació familiar
(35%).

Encara que el percentatge sigui superior al 50%, resulta
força preocupant que només el 52% consideri que tenen
dret a accedir a una sanitat pública en igualtat de
condicions. I un 68% (un 32% es posicionen en contra)
pensen que tenen dret a accedir a l'educació en igualtat
d'oportunitats.
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IMMIGRANTS REGULARS (AMB PAPERS)
Quina opinió us mereixen els immigrants estables?
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SENSE PAPERS, QUÈ FER?

Com era previsible, la reacció dels autòctons davant els
anomenats "immigrants sense papers" és absolutament
negativa (78%).

Els motius, com es pot veure a la taula adjunta, són evidents:
el primer per la percepció de què aquestes persones fan
un ús abusiu dels serveis públics. El segon és que
generen inseguretat i delinqüència, tal com ja es reflectia
 al nº337 d'aquesta revista dedicada al tema de la Percepció
d'inseguretat en la post-crisi, en la qual un 43% considerava
que la presència  d'immigrants, en especial els que no
tenen papers, constitueixen una de les principals causes
que generen inseguretat. També es fa referència a què
generen "economia submergida" (venda ambulant) o
que treballen en "negre".

Què fer donar sortida a aquesta problemàtica?. La majoria
dels que consideren negativa la presència d'aquestes
persones, pensa que la solució passa per la seva expulsió
immediata, mentre que la segona solució és l'ingrés
d'aquestes persones a centres d'internament (CIE)
mentre se decideix el seu acolliment o la seva expulsió.A
la pàgina següent es tracten, de manera específica, les
solucions proposades per la UE referides als centres
d'internament.

Només un 16% no considera negativa la presència
d'immigrants en situació irregular.

Sense negar la problemàtica, els motius exposats per
aquestes persones fan referència als drets que es suposen
a tot ésser humà, al fet que són persones i famílies
procedents de zones en conflicte i/o que fugen de la
pobresa i la fam.

Què fer per donar sortida a aquesta problemàtica?.
Contràriament al que es podria pensar no es proposen
solucions basades en "la bona voluntat". No es proposa,
en cap moment, ni una amnistia ni una regularització
massiva d'aquest col·lectiu. Considerant que no és fàcil,
es proposa, per evitar un "efecte cridada", una
regularització excepcional i transitòria només d'aquelles
persones i famílies que fa molts anys que conviuen amb
nosaltres.

Alhora en referència als refugiats, es proposa elaborar
un pla d'acollida. De fet des de la UE se distribuïren
quotes d'acolliment que cap dels estats acordants, avui
dia, ha complert. Pitjor encara, com es pot veure a la pàgina
següent, les solucions previstes per la UE són encara més
negatives.

Malgrat la llegenda urbana, no els és gens fàcil regularitzar la seva situació als diferents estats de la UE. La
realitat és que resulta notable el nombre de persones que fa anys que resideixen entre nosaltres en situació
irregular. Aquesta pàgina reflectim el posicionament dels autòctons enfront dels anomenats "immigrants
sense papers".
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NOUS IMMIGRANTS, QUÈ FER?

Un 65% opinen que les polítiques de la UE són massa
tolerants. De fet un 60% pensa que la nostra situació no
ens permet d'acollir-los i un 12% creu que ja s'estan fent
esforços notables. Mentre un 10% consideren que són
correctes

Per la seva banda, un 25% considera que les mesures
són massa dures, concretant, en què s'està donant un
tracte indigne a persones desesperades.

Davant les propostes de la UE, un 50% creu que s'han de
crear centres d'internament als països fronterers i un
14% pensa que s'han de crear CIE's en territori europeu.
Un 12% són del parer de què s'han de tancar  les fronteres
tal com ja han fet Hongria, Àustria, Croàcia, i més
recentment Itàlia.

Pot resultar significatiu que un 24% no està d'acord amb
cap d'aquestes propostes.

Que fer davant "la invasió" massiva de persones migrants que pretenen arribar a Europa a través de la
Mediterrània?. Com es pot veure, reflectim  l'opinió de la ciutadania de les illes referides a les polítiques
comunitàries referents a la immigració, així com les propostes, concretes, fetes per diferents estats membres
per "donar solució" als morts quotidians que estan convertint el Mare Nostrum en un cementiri.

Més enllà de solucionar les seves causes
últ imes (guerra, manca de l l ibertats,
repressió...), com qualificau l'actuació de la UE
en l'actual crisi dels refugiats?
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Les lleis que regulen l'entrada i permanència
dels estrangers a Espanya són...

LES POLÍTIQUES EUROPEES D'IMMIGRACIÓ
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