Recomanacions del Capsif en relació amb el Pla de ciutadania i migració

Fruit de l’anàlisi d’aquest document, a continuació exposem les nostres valoracions i
recomanacions. Pel que fa a les nostres propostes tècniques, ja hem celebrat unes sessions
de treball amb el director general d’Immigració.
Celebrem que la Direcció General d’Immigració faci partícip el CAPSIF en el procés
d’elaboració del Nou Pla, que constatem que busca combinar la continuïtat del que ja s’està
fent amb la innovació, donades les noves circumstàncies econòmiques, les noves pautes
migratòries i també de procés de transició nacional.
Valorem positivament la iniciativa d’aquest pla, que vol plantejar, davant la nova realitat
migratòria, la introducció de noves mesures en resposta a les necessitats actuals. Nous
conceptes i paradigmes, com és parlar de migracions en comptes d’immigració, i centrar-se
en actuacions que afavoreixin la convivència, una cultura pública comuna, i l’atenció als
joves. Considerem que s’ha fet un esforç inicial en relació amb la migració molt valuós, però
en aquests moments la situació de crisi econòmica actual exigeix donar resposta a la
problemàtica de l’atur i l’increment de les desigualtats que avui pateix amb major
profunditat la població immigrant, i el Pla hauria de prioritzar més clarament aquestes
qüestions.
La majoria de les nostres propostes es fonamenten en la nostra la voluntat d’ajudar a
millorar l’estructura i el contingut de l’esmentat Pla perquè aquest assoleixi un consens
ampli i pugui ser un instrument estratègic i director del Govern en les polítiques migratòries.
A continuació enumerem aquelles línies fonamentals que el Pla hauria de defensar com a
valors i principis inspiradors del marc d’actuació del Govern:
a) Mantenir l’enfocament del concepte de ciutadania que ja tenien els plans anteriors i
que ha estat el vincle entre el Pla i el Pacte Nacional aprovat pel Parlament. Definir
més clarament els objectius estratègics a curt i llarg termini, amb un sistema
d’avaluació que utilitzi uns indicadors de seguiment i tingui un pressupost inicial que li
doni viabilitat.
b) Assumir l’Informe 5 del Capsif (La situació del discurs polític sobre la immigració i la
diversitat a Catalunya: Propostes per a promoure una cultura pública de la diversitat)
i utilitzar informes i estudis desplegats per ONG i sindicats sobre la situació actual que
poden facilitar l’anàlisi de la nostra realitat.
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c)

Emfasitzar la filosofia i el model social de Catalunya, que sempre ha volgut afavorir
polítiques normalitzadores per gestionar la immigració, i en conseqüència, les
actuacions específiques sempre han desitjat regir-se per aquests valors propis de la
nostra societat.

d) Aclarir en el marc global del Pla quin és el model de societat que defensem amb els
seus objectius i valors. Aquest es fonamenta a afavorir sempre com a criteris
prioritaris la no-vulneració dels drets humans, la transparència en les actuacions del
Govern, l’equitat en el tractament, i el respecte per la seva dignitat i valors de la
persona. Principis que es van acordar al Pacte Nacional amb els seus tres eixos, que
defensen assegurar que els immigrants tinguin les mateixes oportunitats en l’accés
als béns públics (educació, habitatge, etc.), que la condició d’immigrant no sigui un
factor afegit de pobresa i desigualtat, i que les relacions interculturals siguin una
realitat en els espais públics.

Altres aspectes, que ja hem comentat amb el Departament de Benestar i Família, fan
referència a aspectes més d’estructura i de contingut específic del document, entre les quals
destaquem els nostres suggeriments perquè el pla es defineixi sobre:
a) Com afecta a la població immigrant la situació de crisi econòmica, quins efectes
econòmics, familiars, mentals i sanitaris està tenint.
b) Com es situa Catalunya dins del marc europeu, per tal d’evidenciar el que aporta
Catalunya.
c)

Com actua el Govern de Catalunya davant decisions de l’Estat en base a la seva
competència, com són la vulneració de drets humans dins dels CiE, o la vulneració del
dret a la sanitat garantit a tot persona, amb independència de l’estatus d’immigrant.

d) Com es defineixen les actuacions sobre les prioritats que considerem que el Govern
hauria de respondre: joves i ocupació, pobresa i exclusió, educació, reducció d’espais
públics de discriminació i de discursos racistes.
Per últim, tots els membres del Capsif recomanem com a eixos imprescindibles que haurien
de vertebrar la governança de la immigració:
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1) Coordinació transversal: recomanem una major coordinació i treball transversal entre
les distintes conselleries relacionades amb la migració (entre d’altres, cultura,
educació, ocupació. territori i interior) per tal d’aconseguir una major coherència
administrativa i de Govern. Aconsellem buscar uns mecanismes de relació
interdepartamental més estables i periòdics.
2) Cooperació amb la societat civil: igualment creiem que cal continuar treballant amb
els representants de la societat civil per lluitar contra actuacions i discursos racistes,
per tal d’aconseguir un desplegament equilibrat de la diversitat en tots els sectors
socials i territorials que integren la nostra societat.
3) Coordinació i cooperació amb administracions locals: demanem al Govern fer molt
explícita en el seu discurs i les seves actuacions una major sensibilitat territorial
(especialment en relació amb les administracions locals). Creiem que s’hauria de
potenciar la responsabilitat de la gestió del Pla als ajuntaments per afavorir
polítiques de proximitat als barris de les ciutats catalanes, especialment en aquelles
que pateixen un potencial conflictiu i de risc de la cohesió i la convivència. Un pla
territorial de gestió de la diversitat hauria de ser un dels eixos fonamentals del nou
Pla.

Capsif
Barcelona, 14 de febrer de 2014
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