
18 DESEMBRE 2018: 
MANIFEST PELS DRETS DE LES PERSONES MIGRANTS 

 
 

En l’actual context de polítiques migratòries nacionals i internacionals cada cop més 
restrictives i menys respectuoses amb la dignitat i els drets fonamentals de les persones 
migrants, volem expressar el nostre rebuig als següents fets: 
 
1.- Les vies per immigrar legalment a Espanya es redueixen, ofegant drets fonamentals de 
les persones. La desesperació força moltes persones migrants a viatjar de manera 
clandestina posant en greu perill les seves vides. Cal fer especial menció a les dificultats que 
pateixen les persones sol·licitants d’asil per aconseguir l’estatut de refugiat a Espanya. 
 
La tragèdia de Lampedusa de l’estiu 2013, en la qual varen morir més de 300 persones, 
sacsejà la opinió pública, revifà la solidaritat en la població de molts països, i alhora va 
provocar un enfrontament entre els estats de la UE en com respondre a l’arribada de milers 
de persones, en com atendre dignament les persones migrants que arriben a les nostres 
costes. Des d’aleshores, hem entrat en una situació política de negació dels drets de les 
persones, de considerar-les sovint com a “objectes” que es poden enviar d’un lloc a l’altre, 
fugint de les responsabilitats que tenim com a estats i sense complir els acords i convenis 
internacionals al respecte. 
 
La major part de les persones que moren en les aigües del Mediterrani o arrisquen les seves 
vides en la travessia procedeixen de països amb conflictes bèl·lics, de vulneració dels Drets 
Humans (Síria, Eritrea, Somàlia, Etiòpia, Sudan...); fugen de la fam, de l’explotació, de la 
repressió... 
Des d’aquest any 2018 s’ha constatat que les rutes migratòries han canviat. Sota l’efecte de 
la baixa de les sortides des de Líbia i de les arribades a Itàlia, conseqüència principal de les 
polítiques de la Unió Europea i Itàlia, en contradicció amb els seus compromisos en matèria  
de protecció dels drets fonamentals, la ruta de la Mediterrània occidental del Marroc cap a 
Espanya esdevé la via privilegiada d’accés a Europa des del continent africà. 
 
L’increment del pressupost per “la millora general de les infraestructures policials per la 
immigració”, va servir per instal·lar concertines en la tanca de Melilla, comprar un 
helicòpter per reforçar la vigilància a Melilla i instal·lar teles metàl·liques més atapeïdes 
perquè no es puguin escalar. Aquestes són mesures repressives, que amaguen les causes 
de la immigració i deneguen assistència a persones que es troben en una situació molt 
desesperada.  
 
2.- L’existència dels CIE (Centres d’Internament per Estrangers), tot i l’ampliació de centres i 
d’alguns serveis, priven de llibertat a persones que no han comès cap delicte, sinó una falta 
administrativa; trobar-se en situació administrativa irregular. Diferents informes mostren les 
vulneracions de Drets Humans que es succeeixen en el seu interior. Els fets més greus son 
l’existència de víctimes mortals que s’han produït en aquests centres sota control policial. 
 
3.- La normativa d’estrangeria origina que un gran nombre de persones no puguin acreditar 
els requisits mínims exigits, restringint així drets fonamentals de les persones, com el dret de 
viure amb la seva família, al no poder realitzar un reagrupament familiar. A aquest fet, cal 
afegir les dificultats i complexitats burocràtiques per poder sol·licitar els diferents permisos 
de residència i treball, en especial, les sol·licituds de cites prèvies a Estrangeria i a la Policia 
Nacional. 
 
 



Per altra banda, les darreres modificacions en la normativa que regula l’accés a la 
nacionalitat espanyola restringeix aquest dret per moltes persones al exigir la realització de 
dues proves, les quals suposen una gran obstacle per algunes persones que no poden 
acreditar els coneixements requerits per les mateixes i al realitzar-se en centres privats, la 
qual cosa augmenta el cost econòmic del tràmit, pel qual ja és necessari pagar una taxa 
elevada. 
 
Per tots aquests motius, exigim: 
 
Primer: Que els governs de la UE acordin polítiques migratòries conjuntament per tal de 
facilitar i millorar l’acollida de les persones migrants, respectant la seva dignitat i la seva 
integritat i no centrar-se solament en polítiques restrictives, de retorn. 
 
Segon: El tancament dels CIE i la investigació dels fets que han originat l’existència de 
víctimes mortals en aquests centres. 
 
Tercer: La flexibilitat dels requisits i criteris regulats per la Llei d’Estrangeria per tal de fer 
més accessibles els tràmits administratius a les persones migrants, així com simplificar i 
agilitzar els diferents procediments que permetin l’accés a les sol·licituds dels permisos de 
residència i treball.   
 
Quart: Que el Ministeri de Justícia permeti la realització de les dues proves que acrediten el 
grau d’integració social en centres d’ensenyament públics i no siguin exigides a les persones 
especialment vulnerables, disminuint així l’elevat cost d’aquestes proves i facilitant l’accés a 
les mateixes. Així mateix, també s’exigeix la supressió de la taxa de tramitació per sol·licitar 
la nacionalitat espanyola.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sabadell, desembre de 2018 
 

 
 
 
 

 

  
  


