RESOLUCIÓ PRESENTADA PER LA SECTORIAL D'IMMIGRACIÓ
Com afecten les retallades a les persones migrades
Joves d'Esquerra Verda ha participat recentment a la Trobada d'Entitats Antiracistes, organitzada per
SOS Racisme, on ha establert una diàleg amb diferents organitzacions i moviments socials que han
compartit diferents punts de vista i dades objectives sobre com les retallades a l'estat del benestar
estan afectant especialment a les persones migrades.
Des de JEV volem manifestar que, al contrari del que plantegen els rumors i tòpics racistes, els
ciutadans d'origen estranger no tan sols no abusen de les ajudes per part de l'administració, sinó que
son les principals víctimes del racisme d'estat i de les conseqüències de les retallades, l'atur i les
polítiques neolliberals.
Des de JEV rebutgem qualsevol mesura política que vulgui carregar les culpes de la crisi o del
dèficit sobre els estaments més desafavorits de la societat, tenint en compte, a més, que les persones
migrades han contribuït els darrers anys un 12% a la seguretat social, mentre que tan sols han
representat un 5,5% de despesa social.
Els principals aspectes que volem destacar i donar visibilitat son:

− La seva taxa d'atur és més elevada que la mitjana: El col·lectiu de treballadors migrats
ha sofert de forma molt directa les conseqüències de l'atur. El cas més preocupant és el dels
ciutadans d'origen africà (tant sub-saharià com marroquí), els quals tenen una taxa d'atur que
supera el 50%, ja que es tracta d'un col·lectiu format majoritàriament per homes
especialitzats en el sector de la construcció.
− Negació del Reagrupament Familiar: Des del inici de la crisi al 2009 el Govern central ha
augmentat el nombre de traves i tràmits administratius requerits per tal d'obtenir el
reagrupament familiar. Actualment el 97% de sol·licituds son rebutjades, la qual cosa
significa la pràctica desaparició d'aquest dret, tot i estar reconegut a la Declaració Universal
dels Drets Humans. Legalment es demana demostrar que es disposa de llar, treball i de
recursos econòmics suficients per mantenir la família durant un any sencer.

− Son els principals afectats pels desnonaments hipotecaris: Com el principal requisit per
obtenir el reagrupament familiar era tenir una llar pròpia, molts bancs es van llençar a oferir
hipoteques a les persones migrades que, un cop a l'atur, no han pogut fer-hi front, esdevenint
així els principals afectats pels desnonaments hipotecaris. Això ha arribat a l'extrem que
l''ambaixada d'Equador a Madrid ha obert una assessoria jurídica gratuïta sobre el tema.
− Negació de la Targeta Sanitària a persones amb situació administrativa irregular: Tot i
les contradictòries declaracions per part del Ministeri i la Conselleria de Sanitat sobre aquest
aspecte, s'ha proposat en un Reial Decret Llei la possibilitat de negar atenció mèdica
gratuïta a les persones migrades amb situació administrativa irregular. Segons moltes
organitzacions no governamentals, així com especialistes mèdics, això suposaria, a part de
negar un dret humà bàsic, l'augment de casos de malària o tuberculosi, així com una
interrupció en els tractaments antiretrovirals, fet que significaria tirar per terra 30 anys de
lluita contra el VIH/SIDA.
− Negació de la Targeta de Treball i expulsió dels aturats: Tot i que l'actual balanç
migratori és clarament negatiu, el Govern central ha expressat la seva voluntat d'expatriar a
aquells ciutadans extracomunitaris que no tinguin la Targeta de Treball, que nega a tots
aquells que s'han quedat a l'atur. Algunes associacions han manifestat que actualment ja
s'està repatriant, sense cap procediment administratiu previ, a aquells ciutadans que es trobin
sense targeta de treball. El Govern ha expressat també la seva voluntat de modificar la llei
d'Estrangeria per tal de negar la possibilitat de nacionalització per arrelament social a
aquells ciutadans que tinguin una feina estable durant un període de temps.
− Racisme d'estat, batudes policíaques ,CIES i presons: D'un temps ençà han augmentat les
batudes per part de la policia destinades a localitzar immigrants en situació irregular, tot i
que el Ministeri de l'Interior hagi promès posar-hi fi. El Sindicat Unificat de Policia va
declarar recentment que el 50% de les detencions efectuades pels cossos policials tenen
aquesta dedicació. Per altre banda cal destacar com l'estat està emprant els CIEs com a
meres presons, quan les persones que hi romanen detingudes no han comés cap delicte, tan
sols una falta administrativa. Finalment posar de manifest també el racisme policíac existent
dins de les presons.

