DAVANT LA POLÍTICA RACISTA I XENÒFOBA QUE VE, AMIC-UGT DEMANA
A LA SOCIETAT, ARA MÉS QUE MAI, DEFENSAR LA INTEGRACIÓ I
COHESIÓ SOCIAL DE CATALUNYA
L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC- UGT) vol expressar la
seva preocupació per els resultats electorals produïts el passat 22 de Maig a les
eleccions municipals, en relació a la consecució de regidors i regidores per part de
forces polítiques xenòfobes i contràries als valors democràtics. Ens estem referint als
67 regidors i regidores obtinguts per Plataforma per Catalunya, un partit clarament
feixista, i també a la victòria electoral a la ciutat de Badalona de Xavier García Albiol,
aconseguida a un discurs anti immigració irresponsable i visceral.
Alguna cosa està fallant a la nostra societat quan una part de les classes populars de
importants ciutats i viles de Catalunya, com l’Hospitalet de Llobregat, Badalona,
Mataró, Sant Adrià de Besòs, Vic, El Vendrell, etc..., s’afegeixen a aquest discurs
intolerant de culpar als col·lectius més vulnerables de la frustració social que provoca
la crisi econòmica. Això recorda altres temps de tràgica resolució històrica.
Per això cal redoblar i intensificar els esforços per defensar la integració i la cohesió
social a Catalunya. D’una banda, cal un compromís ferm de les forces polítiques
democràtiques d’aïllar aquestes actituds, sense ambigüitats.
Cal continuar treballant de valent per fer entendre a la societat catalana que els reptes
d’integració de la immigració no són una cosa nova per a Catalunya. El progrés
d’aquest país s’ha fet de successives onades migratòries que han necessitat de molta
feina i molta lluita per assolir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Ara estem en
un context nou, el de la globalització, que produeix el fenomen de la immigració
global. Cal un canvi cultural i d’actituds perquè aquesta realitat de la diversitat cultural
no té volta de fulla. Si a casa nostra tenim productes fabricats a tot el món, és normal
tenir veïns i veïnes de tot el món. El procés d’assimilació d’aquest fet no és fàcil i
s’aconseguirà com sempre, amb esforç individual i col·lectiu per dignificar la vida dels
nostres barris, dels nostres pobles i de les nostres ciutats.
Com deia el Francesc Candel al llibre “El altres catalans”, de l’any 1964, “Amb els
immigrants d’ara es produirà el mateix procés que amb els d’abans i amb els de
sempre. Seran catalans. Qui ho dubta!”
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