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Pels drets de les persones migrades

L’associacionisme juvenil contra el racisme i el feixisme

Davant l'escenari actual d'incertesa econòmica i social generalitzada per l'impacte

de la inflació dels preus i la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora, els

missatges d'odi contra la població migrada i racialitzada s'utilitzen com a bocs

expiatoris. Sabem que en moments d'inestabilitat, l'extrema dreta ressorgeix i

guanya popularitat, sobretot entre les classes populars, ja que les institucions no són

capaces d'oferir solucions convincents i efectives als seus problemes, situant la

població migrada com la responsable de la situació. És molt important que les

forces d'esquerres i les institucions democràtiques fem un front comú i s'impulsin

polítiques transformadores amb l'objectiu d'evitar la deriva precaritzadora i

empitjorament de les seves condicions de vida. Cal, doncs, fer una oposició unitària

contra el feixisme i el racisme i no fer passes enrere.

El moviment sindical ha estat històricament una de les forces contra els avenços de

l’extrema dreta i de resistència davant les seves polítiques classistes i reaccionàries.

És per això, que les organitzacions sindicals de classe són extremadament

necessàries en les societats democràtiques: la defensa dels drets de les

treballadores davant de la intransigència patronal és la millor eina d’entrada de la

democràcia de les empreses. Com s’esmentava amb anterioritat, la precarietat, la

inseguretat i el malestar són brou de cultiu per l’impuls de discurs d’odi pels sectors

més reaccionaris de la societat i la classe política.

Així, és important també, en matèria dels drets de les treballadores migrades, s’han

de reforçar els mecanismes per denunciar el racisme al món laboral, especialment

als processos de selecció i l’accés al món laboral i fer un front comú per exigir

modificacions que flexibilitzin els mecanismes d’accés i de manteniment de la

regularització administrativa.
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No és novetat afirmar que, conjuntament amb la població femenina i juvenil, la

població migrada és un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. Les

dificultats que les estrangeres pateixen per poder regularitzar la seva situació

administrativa i aconseguir permisos de residència i treball, en primer lloc, ja

dificulten poder accedir al mercat de treball en condicions d’igualtat i de forma

digna. Aquesta situació és aprofitada per les empreses i per màfies per treure profit

de la seva vulnerabilitat mitjançant la imposició de condicions de treball

extremadament dures, indignes i inhumanes. L’explotació laboral que pateixen és,

alhora, una de les principals causes de sinistralitat laboral: les estadístiques

d’accidents de treball fetes pel Ministeri de Treball i Economia Social mostren que

les persones migrades tenen el 34% més de probabilitats de patir un accident de

treball mortal, i el 13% d’un no mortal, en comparació de la població autòctona.

Un altre exemple de violència institucional que les migrades pateixen és la dels

Centres d’Internament d’Estrangers (CIE): aquests són una de les expressions més

cruels dels sistema racista estructural. Hi ha 7 CIES a l’Estat Espanyol dels 280 que

hi ha a Europa. Aquests són espais on es produeixen vulneracions constants dels

Drets Humans: segons la plataforma Tanquem els CIEs, les agressions físiques per

part dels cossos policials són freqüents, no hi ha assistència sanitària a les nits, hi

ha una metgessa per cada 226 persones i una clara opacitat d’informació i manca

de control per part de les organitzacions que vetllen pels DDHH. En els darrers 4

anys, al CIE de Barcelona han mort 4 persones.

No pararem de denunciar que l’existència d'aquestes presons racistes és un fet del

tot inadmissible. S’ha de continuar lluitant pel seu tancament com també, la

derogació de la Llei d’Estrangeria. Una llei racista i colonial que aboca a moltes de

les persones migrants a la precarietat social i suposa la denegació i vulneració de

drets socials.

Tanmateix, les parades per perfil ètnic que tots els cossos policials realitzen

perpetuant el racisme, entre ells la Guàrdia Urbana de Barcelona.

2



És important també recordar que una de les reclamacions històriques és el dret a vot

per a tothom. I és que amb la regulació legal actual milers de persones no poden

exercir el seu dret a vot i això les exclou de la presa de decisions. Una circumstància

que aprofiten els partits conservadors i d’extrema dreta per llançar missatges d’odi

contra la població migrada.

Per tots aquests motius, és necessària una actuació conjunta i unitària per fer front,

per una banda, al racisme sistèmic i institucional que marginalitza i violenta a la

població migrada i, per l’altra banda, als discursos d’odi que la dreta i l’extrema dreta

estenen entre la classe treballadora per responsabilitzar les persones migrants dels

problemes causats per la crisi socioeconòmica. Cal posar de manifest que no

tindrem una democràcia plena fins que no se solucioni aquesta anomalia.

És per això que els sindicats juvenils i el Consell de la Joventut de Barcelona:

● Demanem un compromís per aglutinar al moviment juvenil en tots els espais

on el CJB participa amb l’objectiu de fer un front comú de l’associacionisme

juvenil contra el racisme i el feixisme.

● Apostem per la coordinació amb organitzacions o plataformes antifeixistes i

organitzacions antiracistes del territori.

● Exigim sancions als grups parlamentaris que difonguin discursos d’odi contra

la població migrada i racialitzada.

● Exigim el tancament del CIE de Barcelona

● Ens comprometem a portar als nostres espais de participació institucional i

política les demandes per la millora de les condicions de vida de la població

migrada: tancament dels CIE, flexibilitat en l’empadronament, derogació de la

Llei d’Estrangeria, agilització en l’obtenció del permís de treball i residència,

dret de vot.

Resolució presentada per Avalot, Acció Jove i Eina
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