ACOLLIR PER UNA MAJOR COHESIÓ SOCIAL,
MANIFEST DE LES ENTITATS SOCIALS CATALANES

En el marc de la jornada “Migració i Refugi. Acollir per una major cohesió social”,
les entitats socials volem manifestar que:

Ens preocupa:
Ens preocupa la resposta que el conjunt de la societat està donant a un fenomen
migratori, que no és temporal, i pel qual milions de persones fugen de casa seva a
causa dels conflictes armats, la persecució, la pobresa o per l’esperança de tenir
una vida millor. Ens preocupa la manca d’informació acurada i de coneixement real
que s’ofereix a la societat sobre el fenomen i entorn les necessitats que se’n
deriven. Creiem que la resposta que es dona socialment és sovint esbiaixada,
fragmentada i mostra una greu mancança d’assumpció de responsabilitats.
Ens preocupa el retrocés normatiu impulsat en els últims anys, sobretot en l’àmbit
estatal, que estableix una visió més excloent dels drets fonamentals de les
persones migrades, especialment en els àmbits del permís de residència, d’accés al
sistema sanitari, així com al dret al treball.
Ens preocupa la falta de previsió que l’Administració té per fer front a l’acollida i a
les actuacions posteriors per garantir la inclusió social de persones a mig i llarg
termini en els àmbits d’habitatge, formatiu, educatiu i laboral, entre d’altres. El
tractament com a situació d’emergència a un fet que ja és estructural i la poca
flexibilitat de l’Administració Pública comporta que les entitats socials tinguin
dificultats en la gestió tant de l’acollida com en l’acompanyament a les persones
des d’una perspectiva integral. Ens preocupa també la manca de concreció sobre el
paper del Tercer Sector en l’atenció i els suports que necessiten les persones
migrades i en especial les que es troben en situació administrativa irregular.
Ens preocupen les limitacions que les entitats socials podem tenir per garantir els
drets de les persones a causa de la falta de finançament i dels retards en els
cobraments en els serveis i programes que actualment ja es duen a terme. Sense la
garantia dels recursos econòmics, la sostenibilitat dels suports que oferim es veu
greument afectada. Alhora ens preocupa, que aquesta inestabilitat i situacions de
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tensió que pateixen els nostres equips afecti la capacitat d’afrontar les situacions a
les quals cal donar resposta.
Ens

preocupa

que

l’Administració

obviï

i

menystingui

que

calen

equips

multidisciplinaris que puguin donar una resposta integral a les necessitats de les
persones

i

també

ens

preocupa

les

dificultats

per

comptar

amb

perfils

multidiscilplinars de professionals donada la poca flexibilitat de la cartera de
serveis.
Ens preocupa especialment la situació dels infants, sobretot la d’aquells que arriben
a Catalunya sols, la consideració d’estrangers dels quals sovint preval per sobre de
la d’infants, de manera que les respostes no són sempre les adequades per donar
compliment i promoure els seus drets.

Com a sector, ens comprometem a:
Ens comprometem a seguir situant la persona al centre de la nostra atenció. Des
del Tercer Sector sempre garantirem els suports a totes les persones, infants o
adultes,

migrades

o

refugiades,

independentment

de

la

seva

situació

administrativa. Ho farem amb una atenció de màxima qualitat com els recursos ens
ho permetin i vetllarem per disposar dels que siguin necessaris per actuar d’acord
als valors que ens defineixen i respectant els límits ètics en la nostra intervenció.
Ens comprometem a continuar fent visible una situació de clara vulnerabilitat com
la que viuen milers d’infants, joves i dones en totes les franges d’edat, que es
veuen forçades a abandonar els seus països d’origen per garantir la seva
supervivència i cercar una vida més digna. Alhora, el Tercer Sector manté el seu
compromís per avançar cap a un món amb menys desigualtats que garanteixi una
bona qualitat de vida a totes les persones en els seus països d’origen. La migració
ha de ser una opció, no una obligació.
Ens comprometem a fer ús de totes les eines d’incidència que siguin al nostre abast
per exigir a les Administracions la resposta, la previsió i els recursos necessaris per
assegurar l’acollida i posterior inclusió social de les persones migrades vulnerabilitat
amb especial atenció a les que es troben en situació de vulnerabilitat, siguin quines
siguin les seves necessitats. I seguirem denunciant la vulneració dels drets les
persones per part de les Administracions.
Ens comprometem a continuar treballant en xarxa, aprofitant i creant sinèrgies amb
i des de el Tercer Sector, per fer més efectiva la inversió social amb el màxim
d’impacte possible i a donar suport a l’Administració per avançar en la defensa cap
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a un gran Pacte d’Estat per a l’acolliment, l’atenció integral i la inclusió social de les
persones migrades i refugiades.

I, per tot això, Reclamem:
Reclamem augmentar la inversió pública en temes migratoris. És especialment
necessari destinar recursos econòmics en educació per evitar la segregació escolar i
que tots els infants hi puguin accedir en igualtat de condicions. Alhora és necessari
donar resposta a les necessitats d’habitatge i formatives de les persones migrades.
Reclamem una millor comunicació entre els diferents nivells de les administracions
territorials: les Administracions locals i el Govern de la Generalitat, per incrementar
la coordinació en les polítiques d’acollida i posterior integració de les persones a la
societat. A més, reclamem augmentar la coordinació interdepartamental per donar
una resposta integral a les necessitats de les persones. Els avenços seran en va, si
no disposem d’un model integral d’acolliment i protecció que permeti planificar les
necessitats a curt, mitjà i llarg termini.
Reclamem una reforma en el marc legislatiu estatal l’impuls de les mesures
necessàries perquè la precarització del conjunt de la societat, incloent les persones
migrades, no es converteixi en permanent i, per tant, es pugui reactivar el seu
ascensor social i laboral, i en conseqüència enfortir el personal. En aquest sentit,
reclamem l’accés de les persones acollides i migrades en àmbits en els quals estan
infrarepresentats, com la funció pública, les universitats i els mitjans de
comunicació, entre altres.
Reclamem que es compleixi el principi d’interès superior de l’infant d’acrod amb el
que estableix la Convenció sobre els Drets de l’Infant, ja que els infants migrants i
refugiats són, abans que res, infants. Reclamem que tota política adreçada a aquest
col·lectiu tingui això en compte, sense perjudici de garantir-los el plus de protecció
que la seva situació requereixi. En tot cas, les mesures no es reduiran només a la
seva adequada protecció, sinó a la promoció de tots els seus drets per tal que
puguin gaudir d’una infància plena.
Barcelona, a 7 de juny de 2018
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