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POSICIONAMENT CIUTADÀ (LXVII)

COM VEIEM ELS IMMIGRANTS? (IX)
L a immigració havia deixat de ser una de les principals preocupacions de la ciutadania, tant a Espanya
com a la nostra comunitat. Però la irrupció de VOX ha retornat aquest assumpte al centre del debat polític
i social, i sembla que serà un dels cavalls de batalla de la formació d'Abascal en aquesta nova legislatura.
La història ens ha demostrat, més del desitjatble, que els extremismes necessiten un cap de turc al qual
culpar de tots els mals d'un país, entorn del qual construir un discurs basat en la xenofòbia que sol tenir
força calat entre les classes més desfavorides. Això mateix està succeint a Espanya com ho demostren els
resultats de les eleccions del 10-N amb un preocupant ascens de VOX. Però...realment som una societat
xenòfoba i racista? En aquest número de Quaderns Gadeso volem donar un cop d'ull a com la ciutadania
balear veu als immigrants que resideixen entre nosaltres, tant si estan en situació regular com si no.
La problemàtica de la immigració no és nova a Europa.
En els darrers anys, a la immigració que arribava a les
nostres fronteres a la recerca d'una vida millor s'ha sumat
aquella que hi arriba fugint de conflictes armats o de la
fam. Aquest fet va provocar una crisi migratòria sense
precedents a la Unió Europea, la qual es va veure obligada
a implantar, a correcuita, una sèrie de polítiques migratòries
amb més o menys consens dels seus estats membres.

sud, han sabut donar una solució adient. No es tracta,
doncs, d'un tema de xenofòbia malgrat que una part de
les persones que opinen d'aquesta manera ho fan
motivades per una sèrie d'idees impulsades des de VOX
com ara que els immigrants i refugiats només vénen a
delinquir, a viure de subvencions públiques en perjudici
de la població autòctona o fins i tot bajanades com la de
què vénen a infiltrar-se per a cometre atemptats en sòl
espanyol. Idees que es donen per certes i no es contrasten.

En la Taula 1 es mostra la valoració que la ciutadania de
les illes envers aquesta problemàtica. Així, el 46,8% creu
que la immigració suposa un problema greu. Aquest
fet no implica, necessàriament, una visió negativa de la
immigració com a tal, sinó que en molts casos suposa la
simple constatació d'una problemàtica a la qual ni la UE
ni els seus estats membres, especialment els de la frontera

El discurs de l'extrema dreta ha calat, però la problemàtica
de la immigració no és un tema de persones, és un tema
de sentit comú i de voluntat política, sense deixar de pensar
que parlem d'éssers humans i com a tals mereixen respecte,
sobretot si partim de la idea de què la nostra riquesa té
com una de les seves fonts la pobresa d'aquestes persones.

TAULA 1

EN QUINA MESURA CONSIDERA QUE LA IMMIGRACIÓ ÉS UN PROBLEMA?

És una problema greu

46,8%

És un problema, pero no és greu

35,2%

No és un problema

16,5%

Ns/Nc

1,5%
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IMMIGRANTS AMB PAPERS: 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.

TAULA 2

IMMIGRANTS REGULARS (AMB PAPERS)
Quina opinió us mereixen els immigrants estables?
Ns/Nc
Saturen els serveis
públics
Ocupen llocs de
feina dels autòctons

Positiva

8%

Tenen els mateixos
drets que nosaltres 70%

60%
40%

30%

Fan feines que no
volem o no podem fer 16%

52%

La diversitat com
14%
a fet positiu

No volen integrar-se 10%
(% damunt valoració negativa)

Negativa

(% damunt valoració positiva)
Font: Baròmetres Gadeso. Novembre 2019

Els motius pels quals un 52% considera que "són massa"
se centren en la percepció de què aquestes persones, en
situació "regular", saturen els serveis públics, ocupen
llocs de feina dels "autòctons", no volen integrar-se.
Per contra, hi ha un 40% que considera positiu el fet que
hi hagi immigrants establerts entre nosaltres. Els motius
que al·leguen fan referència al fet que 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 estan entre nosaltres, no les considerem
amb els mateixos drets que nosaltres. Ni per accedir
a la sanitat i l'educació (40%), ni per la reagrupació
familiar (20%).
Encara que el percentatge sigui superior al 50%, resulta
força preocupant que només el 55% consideri que tenen
dret a obtenir un lloc de treball en igualtat de condicions.
Sembla que la percepció és que aquestes persones estan
destinades a cobrir els llocs de feina que la ciutadania
autòctona no vol o no pot fer.

TAULA 3

Creieu que els immigrants regularitzats o que duen molt temps entre nosaltres han de tenir el
mateix dret que els autòctons per...?
obtenir un lloc de treball en igualtat
de condicions que els espanyols

55%

accedir a l'educació en igualtat
d'oportunitats

40%

accedir a la sanitat pública en igualtat
de condicions

40%

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

20%

(% de respostes positives)
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IMMIGRANTS SENSE PAPERS: QUÈ FER?
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".

TAULA 4

IMMIGRANTS IRREGULARS (SENSE PAPERS)
Quina opinió us mereixen els immigrants en situació irregular?

PER QUÈ?
Ús abusiu dels
serveis públics

PER QUÈ?
Garantir els seus drets
com a persones

47%
Ns/Nc

Generen inseguretat
43%
i delinqüència
Generen economia
10%
submergida

Positiva

7%
29%

38%
10%

64%

QUÈ FER?

QUÈ FER?

Expulsió inmediata 70%
Centre d'internament
pendent expulsió 25%
No ho sé

Procedeixen de
zones en conflicte
Fugen de zones
on es passa fam

52%

Negativa

5%

(% damunt valoració negativa)

Regularitzar els que
duen molts anys al país

47%

Pla d'acollida pels
refugiats

20%

No ho sé

33%

(% damunt valoració positiva)
Font: Baròmetres Gadeso Novembre 2019

Com era previsible, la reacció dels autòctons davant els
anomenats "immigrants sense papers" és absolutament
negativa (64%).
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. Un aspecte que ha estat molt
recalcat, fins i tot falsejant les dades, pel discurs clarament
racista de VOX. 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 CIE.

Només un 29% 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, que sigui efectiu i acceptable pels estats
involucrats. 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.
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NOUS IMMIGRANTS: QUÈ FER?
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.

LES POLÍTIQUES D'IMMIGRACIÓ

TAULA 5

Més enllà de solucionar les seves causes
últimes (guerra, manca de llibertats,
repressió...), com qualificau l'actuació de la UE
en l'actual crisi dels refugiats?

Les lleis que regulen l'entrada i permanència
la situació dels refugiats i dels nous
immigrants són...
Massa dures

10%
63%

Massa tolerants

55%
Correctes

25%

10%

12%

Confuses

25%

S'està fent un gran
esforç per acollir-los

Font: Baròmetres Gadeso Novembre 2019

La nostra mala
situació no ens
permet acollir-los

S'està donant un
tracte indigne a
persones
desesperades

Un 55% opinen que les polítiques de la UE són massa
tolerants. De fet un 63% 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

Davant les propostes de la UE, un 43% creu que s'ha
d'elaborar una nova llei que comprometi els estats
membre envers aquesta problemàtica i un 27% pensa
que s'han de crear CIE's en els països fronterers. Un
16% són del parer de què s'han de crear CIE's en territori
europeu.

Per la seva banda, un 10% considera que les mesures
són massa dures, concretant, en què s'està donant un
tracte indigne a persones desesperades.

Pot resultar significatiu que un 14% creu que s'han de
tancar les fronteres i no admetre cap més immigrant.

TAULA 6

Propostes europees, què fer?

Una nova llei que comprometi a
tots els països de la UE envers la
immigració

43%

Crear centres d'internament (CIE's)
a països fronterers (Libia, Albania...)

27%

Crear centres d'internament (CIE's)
en territori europeu

16%

Tancar les fronteres

14%
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