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POSICIONAMENT CIUTADÀ (LXXIX)

COM VEIEM ELS IMMIGRANTS? (XI)
En aquest número de Quaderns Gadeso volem copsar, com cada any, l’opinió que els ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes tenen d’aquest controvertit tema. La deriva internacional, amb l’arribada al govern de partits de caire
extremista i xenòfob a alguns països, Itàlia, Hongria, Polònia, etc., i el creixement d’aquestes formacions a altres,
Espanya, Països Baixos, França, Suècia, etc., a més de ser preocupant i un perill per als valors democràtics,
contribueix a posar, un cop més, sobre la taula el controvertit debat de la immigració. Aquest tipus d’ideologies es
basen en un discurs d’odi envers els migrants, discurs que està arrelant amb força entre les classes més desfavorides,
les quals no reben resposta als seus problemes per part dels poders públics i, sobretot, entre els segments més joves
de la nostra societat.
La problemàtica de la immigració no és nova a Espanya, però els darrers esdeveniments ocorreguts a Itàlia
i altres països, està permetent el ressorgir d’un discurs xenòfob i anti immigració, el qual està basat, moltes
vegades, en mentires flagrants, dades falsejades i un mal ús de les xarxes socials. El més preocupant, però,
és el ressò que està tenint entre els més joves, els quals, segons els darrers informes, es mostren més
racistes, misògins i homòfobs que els seus pares, i amb una clara tendència a normalitzar aquest tipus de
discurs. Les causes són diverses, fracàs escolar, desafecció política, manca d’expectatives, atur...,les quals
són aprofitades per l’extrema dreta per introduir els seu perillós discurs d’odi.

Analitzar,

En la Taula 1 es mostra la valoració que la ciutadania de les illes envers aquesta problemàtica. Així, el 58%
creu que la immigració suposa un problema greu, i un 33% creuen que malgrat ser un problema, no
és 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 existent. 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 venen a delinquir,
a viure de subvencions públiques en perjudici de la població autòctona. Idees que estan tenint força calat
entre la població i no és estrany escoltar a persones queixar-se de les suposades subvencions i ajudes que
reben els immigrants, per molt que les dades demostrin que això no és cert. 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.
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IMMIGRANTS REGULARITZATS: 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.
IMMIGRANTS REGULARITZATS
Quina opinió ús mereixen els immigrants estables?
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Els motius pels quals un 60% considera que "són massa" se centren en la percepció de què aquestes
persones, en situació "regular", saturen els serveis públics, especialment les prestacions i les ajudes
econòmiques, ocupen llocs de feina dels "autòctons", o que no volen integrar-se.
Per contra, hi ha un 32% 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 que fugen de la fam i de la guerra.
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 (39%), ni per la reagrupació
familiar (33%), ni per accedir a les prestacions i a les ajudes econòmiques encara que hagin cotitzat (18%).
Resulta força preocupant que només el 50% consideri que tenen dret a obtenir un lloc de treball en igualtat
de condicions. Això en un moment en que moltes empreses es queixen de la manca de personal.
Ens trobem davant dos fets inqüestionables. D’una banda, si no arriben immigrants el nostre escut social no serà
capaç de cobrir les pensions, davant la falta de persones cotitzants a la Seguretat Social i a l’envelliment
poblacional, i de l’altre, el discurs d’odi i de rebuig a la immigració augmenta de manera lenta però progressiva, fins
i tot entre alguns immigrants (especialment els més joves) que havent obtingut la nacionalitat espanyola comencen
a assumir discursos xenòfobs i contraris a la immigració. Pedagogia per a combatre el racisme. I és urgent.
Taula 3
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Creieu que els immigrants regularitzats o que duen molt temps entre noltros han de tenir el mateix
dret que els autòctons per...?
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IMMIGRANTS EN SITUACIÓ IRREGULAR: 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".
IMMIGRANTS EN SITUACIÓ IRREGULAR
Quina opinió ús mereixen els immigrants sense papers?
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Com era previsible, va en augment la visió negativa davant els "immigrants sense papers" (72%)
especialment entre els col·lectius més desfavorits de la nostra societat, els quals perceben als immigrants
com a competència per a la percepció d’ajuts socials. Els motius, com es pot veure a la taula adjunta, són
evidents: el primer per l’associació que es fa entre immigració il·legal i delinqüència. El segon és el suposat ús
abusiu dels serveis públics. 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 i altres líders europeus afins als
posicionaments més xenòfobs. 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 23% 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 que procedeixen de zones en conflicte, es proposa elaborar un pla d'acollida, que sigui efectiu i
acceptable pels estats involucrats.
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NOUS IMMIGRANTS: QUÈ FER?
Un escabrós personatge anomenat Le Pen, en un dels seus deliris xenòfobs, va proposar, un dia no tant llunya, per
acabar amb l’atur a França el següent: 4 milions d’aturats (francesos) i 4 milions d’immigrants, senzilla solució,
expulsió immediata dels immigrants (Proposta assumida al 100% per VOX a Espanya). Òbviament, la ximplesa del
discurs, a més de ser una demostració d’estupidesa, només es pot considerar d’una maldat perversa i allunyada de
qualsevol sentit comú o de valors com la solidaritat i la compassió anvers els que pateixen, carestia total de la més
mínima empatia humana. Oblidant per complet que la gran majoria d’aquestes persones provenen de les colònies
de les quals, països com França en van ser metròpoli. Aquest tipus de discurs no respon només al racisme, també
respon a la por a la pobresa, “aporofòbia”. No dubtem que si els refugiats o els immigrants fossin sultans carregats
de petrodòlars serien rebuts amb catifa vermella i banda de música, no com els subsaharians que són rebuts amb
bolles de goma o tanques. Però que hem de fer davant aquest “problema”?. Limitar com sigui l’arribada d’aquesta
gent, o establir línies vermelles que impedeixin que partits extremistes es puguin fer amb el poder i infectar a la
societat d’aquest discurs inhumà?
LES POLÍTIQUES D’IMMIGRACIÓ
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Un 64% opinen que les polítiques de la UE són massa tolerants. De fet un 71% pensa que la nostra situació
no ens permet d'acollir-los i un 19% creu que ja s'estan fent esforços notables. Mentre un 15% consideren que són
correctes. Per la seva banda, un 10% considera que les mesures són massa dures, concretant, en què s'està
donant un tracte indigne i injust a persones desesperades.
Davant les propostes de la UE, un 42% creu que s'ha d'elaborar una llei de fronteres que limiti l’arribada Un 34%
són del parer de què s’han de tancar les fronteres, un 12% es mostra a favor de l’acolliment sense reserves
i el mateix percentatge creu que s’han de prohibir els partís extremistes i xenòfobs. Sigui com sigui, resulta
evident que cal educar en la concòrdia i la solidaritat, d’una vegada per totes.
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PROPOSTES EUROPEES, QUÈ FER?

