Persones migrants, persones amb drets

D’acord amb les dades de l’Organització Internacional de les Migracions (OIM),
en l’última dècada més de 20.000 persones van morir al Mediterrani (la ruta de
les migracions més perillosa de totes) en el seu intent d’arribar a Europa.
Malgrat les restriccions de mobilitat imposades per frenar la pandèmia de la
covid-19, la violència i la inseguretat, la fam i la pobresa (principalment) són
alguns dels factors que continuen motivant els fluxos migratoris entre països.
Milers de persones es veuen forçades a desplaçar-se pel món. Durant segles
molts pobles han patit l’espoliació dels seus recursos, situació que es continua
donant actualment i per aquesta causa la gent migra. Tenim un deute moral i
econòmic amb aquests territoris.
Si bé migrar és un dret reconegut a la Declaració Universal de Drets Humans,
veiem com a Europa s’imposen mesures de rebuig de refugiats (econòmics i
polítics). Els Estats membres de la UE, després de cinc anys continuen el debat
sobre el repartiment d’aquestes persones, i la política que s’ha seguit és la que
demanen els governs més durs amb la migració: reforç dels murs a les
fronteres, instal·lacions de campaments del terror (on viuen en condicions
infrahumanes i confinats) i devolucions en calent sense dret d’asil. El nou Pacte
sobre migració i asil de la UE segueix prioritzant el control de fronteres sobre
els drets universals. El feixisme creix a Europa, criminalitza i deshumanitza la
població migrada i refugiada i la fa responsable de la crisi econòmica i de la
deterioració d’aquesta civilització.
A Espanya, en la frontera sud, en els últims mesos, l’arribada de persones
migrants de forma irregular ha augmentat i la mala gestió per part de
l’Administració fa que proliferin el racisme i la xenofòbia. Amb l’arribada de VOX
al Govern s’han disparat les agressions a menors migrants no acompanyats. El
PP, amb el seu populisme i discursos racistes, practica la ignomínia en vincular
la migració amb la delinqüència. Promou sentiments d’odi i rebuig cap al
col·lectiu migrant. El racisme està molt present a la nostra societat i és, també,
un perillós virus que s’ha d’erradicar.
Aquesta pandèmia també està afectant contundentment treballadors i
treballadores d’origen migrant, veïns i veïnes que estan sofrint retallades en les
seves condicions laborals o el tancament dels seus centres de treball
(principalment al sector de l’hostaleria, comerç, agricultura, construcció, etc.).
Al sector de la llar i de les cures, una de cada tres treballadores migrants viu
per sota del llindar de la pobresa, i el subsidi extraordinari per la pandèmia
difícilment està arribant a aquest sector en què el dret a l’atur no existeix.

Des de la UGT de Catalunya creiem que els països de la UE han d’abordar les
migracions de manera global. I la col·laboració d’Europa amb els països
d’origen s’ha de pactar des del respecte als drets humans i, alhora, s’han de
plantejar mesures que promoguin el desenvolupament econòmic dels països
més desfavorits. És fonamental centrar-se en les polítiques en els països
d’origen.
Al món local, s’ha d’apostar per la gestió d’aquest creixement de la diversitat
cultural, per l’acollida digna i la integració de les persones migrades que ja són
al nostre país. La diversitat és un gran actiu que tenim, malauradament,
aquesta no es veu prou reflectida de forma positiva i plenament a la societat.
S’ha de continuar treballant per la seva inclusió en tots els espais de la nostra
organització i generant una interacció positiva al si del sindicat i als centres de
treball.
Creiem que la Llei d’estrangeria 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, mereix una revisió i
modificació, en tant que aquesta normativa es va aprovar en un context
econòmic i sanitari molt diferent del que tenim ara per ara. Una llei que dificulta
la regularització de moltes persones estrangeres que ja viuen a casa nostra,
però que no poden reunir els requisits que se’ls demana perquè la situació del
mercat de treball ha canviat. I, malauradament, moltes d’aquestes persones en
situació administrativa irregular es veuran amenaçades davant un control
policial que els pot portar a un CIE o a una repatriació exprés (malgrat que ja
tinguin un projecte de vida i familiar en aquest país). Una societat democràtica
no es pot permetre tenir ciutadans i ciutadanes de segona o tercera categoria i
que visquin amb por.
Una societat democràtica ha de preservar i garantir el dret de la ciutadania a
accedir als serveis de l’administració, i és per això que des de fa uns anys
denunciem la dificultat d’aconseguir cites per a tràmits d’estrangeria i l’obtenció
de les TIE. Un fet que pot dificultar a les empreses la contractació de
treballadors i treballadores migrants, que pot comportar la dificultat d’accedir a
prestacions socials i a altres drets. Davant d’aquesta nova “normalitat” que
se’ns imposa, són fonamentals polítiques que promoguin la igualtat
d’oportunitats i que no deixen ningú enrere.
El dret de vot de les persones immigrades continuarà sent un dels nostres
objectius de lluita que ens permetrà la consecució d’una societat veritablement
democràtica i plena.
Des del sindicat UGT de Catalunya continuarem defensant la igualtat de drets,
deures i oportunitats d’accés al mercat laboral, la integració i inclusió de la
població migrant i refugiada. Persones migrades, persones amb drets.

La UGT instem a tota la classe treballadora a defensar-nos del racisme i del
feixisme. Per això demanem que a les properes eleccions de febrer, i la resta
que vinguin, STOP A LA ULTRADRETA, STOP VOX!

