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COM VEIEM ELS IMMIGRANTS?
  antiago Abascal (VOX) a Echenique (U. Podemos): " Haremos lo posible para que los extranjeros, aunque tengan
la nacionalidad, sean expulsados de España". Aquesta frase pot resumir, a grans trets, el fet que  la immigració
sigui un dels temes que formin part de la campanya electoral en vista de les eleccions generals del 28 d'abril.

En aquest número de Quaderns Gadeso, que abant amb aqueste sèrie "CAMINANT CAP A LES ELECCIONS",
referida a les eleccions generls, pretenem donar un cop d'ull a com la ciutadania de les Illes Balears veu la
immigració, si aquesta suposa o no un problema,  si hi ha, o no, massa immigrants regularitzats, que cal fer amb
els que es troben en situació irregular, i, l'opinió envers el tema dels "nous immigrants", concretament els refugiats,
i quines creuen que són les mesures a emprendre per part de la UE sobre aquest tema.

CAMINANT CAP A LES ELECCIONS (VIII)

s

VOX afronta les pròximes eleccions deixant ben clar el
seu rebuig cap als immigrants als quals considera un
problema greu a Espanya, estiguin, o no, en situació
regular. Però, què en pensa d'aquest tema la ciutadania
de les illes? Davant la pregunta de si creuen que es
tracta d'un problema trobem que el 82% considera que
sí, però d'aquests, només el 46% opina que es tracta
d'un problema greu.

Per la seva banda els que pensen que de cap manera
suposa un problema representen només el 16%.

Són els votants de centre-dreta i dreta els que més
creuen que la immigració suposa un problema greu,
especialment els de VOX (78,8%). Per la seva banda, el
44,4% dels del PSOE (44,4%) són els que ho veuen
com un problema, però de poca gravetat, aspecte que
comperteixen, amb petites diferències, els votants de
centre-esquerra (PSOE, U. Podemos i MÉS).

Els que més creuen que no és un problema són els
votants de U. Podemos (33,6%), percentatge que
contrasta, com és lògic, amb el 2,5% dels votants de VOX.
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PPPSOEPODEM MÉS El Pi C's VOX*

És una problema greu

És un problema, pero no és greu

No és un problema

EN QUINA MESURA CONSIDERA QUE LA IMMIGRACIÓ ÉS UN PROBLEMA?
Segons record de vot darreres eleccions generals
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CAMINANT CAP A LES ELECCIONS
Quaderns Gadeso al igual que en els eleccions de 2015, publicarà des d'ara fins a les eleccions municipals,

autonòmiques i europees del pròxim 26 de maig diverses investigacions i anàlisis relacionats amb la campanya.

- 1.-Tomb a la dreta 25-01-2019 - 2.-La (des) confiança en les institucions 08-02-2019
-3.-Temps de crispació: a qui beneficia? 15-02-2019 -4.-Eleccions generals: Possibles majories 22-02-2019

- 5.-Continuen els problemes reals 15-03-2019 -6.-El nostre jovent i les eleccions 29-03-2019
-7.-Les classes mitjanes i les eleccions 05-04-2019 -8.-Com veiem els immigrants 12-04-2019

-9.-Els jubilats i les eleccions 17-04-2019



Q U A D E R N S

ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 364

2/38/19

SÓN MASSA?
Hem analitzat les diverses opinions dels "autòctons" sobre la problemàtica de la immigració. Tot i que, com
hem vist, per a la majoria de la població illenca la immigració suposa un problema, disminueix el nombre de
persones que creuen que aquesta és una problemàtica "greu", i, per contra, augmenten els que ho veuen
com una problemàtica "no greu". En aquesta pàgina tractem, específicament, l'opinió envers les persones
que han regularitzat la seva situació i quines són les causes per les quals es té aquesta opinió, tant si és
en sentit positiu com en negatiu. També volem saber l'opinió envers si aquestes persones han de tenir els
mateixos drets que nosaltres respecte de diferents aspectes com l'accés a l'educació, la sanitat i el mercat
de treball.

Positiva

Negativa

TAULA  2

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019
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Tenen els mateixos
drets que nosaltres
La diversitat com
a fet positiu

70%

16%

14%Fan feines que no
volem o no podem fer

IMMIGRANTS REGULARITZATS (AMB PAPERS)
Quina opinió us mereixen els immigrants estables?

Ocupen llocs de
feina dels autòctons
Saturen els serveis
públics

No volen integrar-se 50%

35%

15%

(% damunt valoració negativa) (% damunt valoració positiva)

Creieu que els immigrants regularitzats o que duen molt temps entre nosaltres han de tenir el
mateix dret que els autòctons per...?

TAULA 3

portar a la família a viure amb ells
(reagrupació familiar)

accedir a l'educació en igualtat
d'oportunitats

accedir a la sanitat pública en igualtat
de condicions

obtenir un lloc de treball en igualtat
de condicions que els espanyols

30%

25%

52%

65%

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019
(% de respostes positives)

Encara hi ha un 62% de persones que té una percepció
negativa sobre el nombre d'immigrants en situació
"regular". Les causes d'aquesta percepció es deuen,
principalment a dos motius: no volen integrar-se (50%)
i que ocupen llocs de feina dels "autòctons" (35%).
En aquest sentit i en comparació a l'enquesta de juliol de
2018 (QG Nº 343), disminueixen les persones que creuen
que ocupen els nostres llocs de feina, però pugen els que
pensen que no es volen integrar.

Per contra, hi ha un 28% que considera positiu el fet
que hi hagi immigrants establerts entre nosaltres. El motiu
principal que al·leguen fa referència al fet que tenen els
mateixos drets que nosaltres (70%).

Malgrat que parlem de persones i famílies regularitzades
o que fa molt temps que estan entre nosaltres, no les
considerem amb els mateixos drets que nosaltres. Ni
per obtenir un lloc de feina (25%), ni per la reagrupació
familiar (30%). Així i tot, val a dir que ambdós percentatges
decreixen respecte del juliol passat.

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, percentatge que es manté respecte del juliol.
I un 65% (un 35% es posicionen en contra) pensen que
tenen dret a accedir a l'educació en igualtat
d'oportunitats, un 3% menys que l'enquesta anterior.
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SENSE PAPERS, QUÈ FER?

Com era previsible, la reacció dels autòctons davant els
anomenats "immigrants sense papers" és absolutament
negativa (75%), tot i que ha disminuït lleugerament.

Els motius, com es pot veure a la taula adjunta, són evidents:
el primer és que generen inseguretat i delinqüència,
(45%), lleugerament superior a l'estiu passat. Per contra
baixa, tot i el discurs de VOX i de la dreta en general en
aquest sentit, el nombre de persones que creuen que
aquests  immigrants fan un ús abusiu dels serveis públics
(41%).

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 (42%). Sorprèn el significatiu descens respecte
del juliol de 2018 tot i, com ja hem esmentat, la forta
campanya de criminalització que es fa d'aquestes persones,
les quals juntament amb les que estan en situació "regular"
s'han convertit en l'enemic "identificable" o cap de turc, per
part d'una dreta reaccionaria que sembla haver oblidat que
Espanya, els agradi o no, ha sigut i encara és, un país
d'emigrants. També augmenta molt sensiblement el nombre
de balears que no saben que cal fer amb els immigrants

en situació irregular (30%), mentre que un 28% és
partidari d'internar-los en els anomenats CIE's pendents
de què se'ls expulsi.

Contràriament, trobem un 15% de la ciutadania de les
nostres illes que té una sensibilitat positiva cap a
aquestes persones. El principal motiu esgrimit és que
procedeixen de zones de conflicte (52%), el que
s'anomenen "refugiats", aspecte que tractarem a la pàgina
següent amb més profunditat.

Altres aspectes que generen aquesta sensibilitat positiva
cap a les persones immigrants en situació no regularitzada
són, d'una banda, per garantir els seus drets com a
persones (28%) i, de l'altra, el fet que fugen de zones
esquitxades per la fam (30%).

Respecte a què cal fer amb ells i elles, el 48% de les
persones enquestades creu que s'ha d'elaborar un Pla
o protocol d'acollida per les persones refugiades. D'altra
banda, i centrant-nos amb els immigrants en situació
irregular, el 22% creu que cal regularitzar els que fa molt
temps estan entre nosaltres, mentre que un 30% no
sap que es pot fer amb aquestes persones.

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".

IMMIGRANTS IRREGULARS (SENSE PAPERS)

Garantir els seus drets
com a persones

Procedeixen de
zones en conflicte

Fugen de zones
on es passa fam

52%

28%

20%

PER QUÈ?
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PER QUÈ?

Regularitzar els que
duen molts anys al país

Pla d'acollida pels
refugiats

No ho sé
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Centre d'internament
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No ho sé
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(% damunt valoració negativa)

Negativa
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Quina opinió us mereixen els immigrants en situació irregular?

A aquest percentatges cal sumar-hi un 15% que no expressa la seva opinió
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"NOUS IMMIGRANTS": ELS REFUGIATS
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?

Font: Baròmetres Gadeso Abril 2019

TAULA  5 ELS REFUGIATS A LA MEDITERRÀNIA
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PPPSOEPODEM MÉS El Pi C's VOX*
Tancar les fronteres
(Hongria, Chèquia, Itàlia...)

Centres d'internament a països
fronteners (Turquia, Líbia, Líban...)

Centres d'internament
en territori europeu

QUINA CREU QUE HAURIA DE SER LA MESURA PRIORITÀRIA PER PART DE LA UE EN MATÈRIA DE REFUGIATS?
Segons record de vot darreres eleccions generals

Acollida refugiats segons paràmetres
acordats pels països de la UE

(*) Intenció de vot

Reformar la legislació referida a
la immigració, refugiats, asil...
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Més enllà d'aspectes morals i humanitaris sembla
que entre la població illenca pesa més la creença
que no els podem acollir perquè la nostra
situació no és l'adequada per fer-ho(50%), tot
i els contingents aprovats l'any passat per la Unió
Europea per a l'acolliment.

D'una manera més empàtica, el 32% considera
que s'està donant un tracte indigne a aquestes
persones.

Per la seva banda, un 11% té la convicció que
s'està fent un gran esforç per acollir-los, cosa
que contradiu, en gran manera, el fet que cap país
de la UE ha complert amb el contingent assignat.

Sobre quines mesures hauria d'emprendre la Unió Europea per fer front a la problemàtica de la immigració irregular a
la Mediterrània (taula 6), veiem que hi ha dos posicionaments molt definits. D'una banda tancar les fronteres sense
més miraments (38%), a l'estil de països com Hongria, Chèquia o Itàlia, posició que es defensa de manera important
des del bloc de centre-dreta i dreta, especialment entre els potencials votants de VOX (73,2%). I de l'altra , reformar
la legislació referida a la immigració, refugiats, dret d'asil...(22%) i complir amb els paràmetres acordats pels
països de la UE (17%), postures clarament defensades pel bloc de centre-esquerra (PSOE i U. Podemos).

Com a conclusió caldria preguntar-nos si realment era "necessari" introduir el tema migratori en una campanya
electoral suficientment crispada i bipolaritzada o si respon a una estratègia dirigida a captar vots a costa
d'uns "cap de turc" a l'estil de Le Pen a França o de Salvini i Orban a Itàlia i Hongria, respectivament. Sembla
que aquesta és la motivació més probable.

El discurs de VOX, d'identificar culpables de tots els mals d'Espanya i atacar-los sense cap mirament, xenòfob
es miri per on es miri, pot tenir una molt bon acolliment entre els seus fans i relativament bona entre la resta
de simpatitzants i votants del bloc de centre-dreta (C’s i PP) especialment entre els populars. Sense passar
per alt la possibilitat que VOX amb el seu missatge xenòfob pugui “encantar” a ciutadans/es inquiets/es per
la presència d'immigrants però indefinits en els possibles camins de solució (No sap / No contesta) i/o amb
vot indecís a menys de dues setmanes del 28 d'abril.


