ESTEM COMPROMESOS AMB LA INTEGRACIÓ
I LA INTERCULTURALITAT
Asmala era metge a Síria. Fa dos anys ho va deixar tot i es va refugiar a Turquia
amb la seva família, amb l’esperança que aviat acabés la guerra per a poder tornar a
casa. Però el pas del temps no ha fet sinó agreujar la situació i el retorn amb mínimes
garanties ja no és possible.
Ara intenta arribar a Bèlgica travessant la ruta dels Balcans amb tota la seva família. El
viatge és perillós, car i amb moltes probabilitats de
fracassar. Cas que arribi, la seva intenció és
quedar-s’hi i construir un futur per a la seva
família. Però això no depèn només d’ell.
La colombiana Alejandra Álvarez
va haver de sortir del seu poble
d’amagat, a la nit, si volia salvar la
seva vida. Va arribar a l’Estat
Espanyol fa cinc anys sense permís
de treball. Després de molts esforços
va aconseguir el desitjat Permís de
Residència i Treball. Però fa un any la
crisi va trucar a la seva porta; ha esgotat
el subsidi d’atur i s’ha quedat sense
targeta sanitària. Ara busca feina, no només
per a sobreviure sinó, sobretot, per a poder
renovar els papers i recuperar alguns dels drets que va
perdre sense entendre ben bé perquè. Li agradaria sentir-se
una veïna més, però això no depèn només d’ella.

HOSPITALITAT
DIGNITAT
#MigrantsAmbDrets

Migrants amb Drets és la presència coordinada
de l’Església davant la realitat de les migracions
forçades.
No és una emergència. No és una crisi. És el
resultat d’una política orientada al control de
fluxos.
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La situació actual combina diferents factors:
• Factors externs: la guerra.
• Factors interns de la Unió Europea: política migratòria centrada en el control de fluxos
i en l’externalització de les fronteres.
LES MESURES POLÍTIQUES DISSENYADES PER A AQUESTA ETAPA MIGRATÒRIA NO SÓN EFECTIVES:

Control
Fronteres
Expulsió

•

Les persones que van fugir dels
bombardeigs de Síria van sortir del seu
país ja fa anys. Durant un temps van estar
vivint a Turquia i ara, davant d’una realitat de
desesperança i manca d’horitzons, decideixen
traslladar-se a Alemanya. Aquestes persones són
emigrants?

•

La majoria dels immigrants colombians que viuen a l’Estat Espanyol van ser
expulsats del seu país pel conflicte que s’hi viu. Per què no són refugiats?

•

Dels africans tancats als Centres d’Internament d’Estrangers, la majoria
procedeix de països que viuen conflictes armats, com ara la República
Centreafricana i Mali. Són refugiats de guerra?

•

Per què els sirians que es troben a Melilla no són refugiats? Només depèn
de la voluntat política?

Vulneració de drets
Precarietat
Sofriment

Aquesta situació afecta les persones que busquen protecció internacional, però
també afecta la dignitat i els drets de totes les persones migrants.
El major flux de persones no afecta Europa, sinó d’altres països (Líban i Turquia). A
més, els fluxos són mixtos perquè responen a múltiples factors. El conflicte bèl·lic n’és un,
però no és l’únic.
Les persones que arriben a les fronteres europees no poden accedir-hi de forma
segura, per manca de canals legals i segurs.
Això facilita la proliferació de màfies.

“Exhorto els països a una generosa
obertura, que per comptes de témer
la destrucció de la identitat local
sigui capaç de crear noves
síntesis culturals”
Papa Francesc
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Hi ha una línia molt prima entre refugiat,
sol·licitant de protecció internacional i
immigrant. En tots els casos es tracta de
persones que fugen de situacions de
sofriment. Exemples:

Juntament amb l’acolliment, cal activar una mirada de més llarg abast, per
a descobrir les causes de les migracions forçades. És imprescindible
assegurar la pau i el desenvolupament tant en els països d’origen com en els de
trànsit. Però és igualment urgent: atallar les causes, augmentar l’Ajuda Oficial al
Desenvolupament, disminuir la despesa militar, exigir a Nacions Unides que recolzi
accions que assegurin la pau i abordar de soca-rel les causes del tràfic de persones.
És urgent transformar el repte en oportunitat: cal compartir amb la societat
i la comunitat cristiana la convicció que les migracions són una oportunitat per al
desenvolupament dels pobles. Per això apostem per unes polítiques d’acolliment
i integració que incideixin en el canvi d’estereotips i en combatre els discursos
racistes i xenòfobs. L’aposta per l’acolliment és una aposta per la humanitat.

