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AQUÍ NINGÚ NO ÉS ESTRANGER
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capítol. 14. (re-elaboració)

“COM  TRACTAR  LA  QÜESTIÓ  MIGRATÒRIA?

Hi ha més d’una manera de tractar la relació entre la societat rebedora i la 
immigració:

La integració: defensa que els treballadors estrangers han de fer un esforç 
per integrar-se en com funciona tot (el treball, les relacions, els comporta-
ments socials, les relacions de gènere, la convivència, les festivitats religio-
ses i laiques i han d’aprendre la llengua); la societat rebedora ha de ser re-
ceptiva a les aportacions dels nouvinguts, però no ha de canviar en cap sentit 
fonamental per la seua presència; són els nouvinguts els qui han de canviar, 
els qui s’han d’adaptar a nosaltres, no pas nosaltres a ells.
Aquesta fòrmula té com a resultat una societat  multicultural (en la qual con-
viuen diverses cultures, amb poca interacció entre aquestes)

La inclusió: contràriament al que suposa la integració, el canvi ha de produir-
se en totes dues col.lectivitats. Tant els nouvinguts com la societat rebedora 
s’han de transformar, perquè la societat rebedora ha establert les seues lleis 
i costums socials pensant en una societat homogènia que ja no existeix. A 
més, les lleis i les tradicions i costums socials no són quelcom immutable; 
són construccions humanes que es modifiquen al llarg de la història amb el 
canvi de la societat. A més, aquesta relació entre societat receptora i nouvin-
guts s’ha de basar en la igualtat, legal i social. Qualsevol discriminació ha de 
ser erradicada i cal buscar un espai social fructífer perquè les cultures que 
arriben puguen desenvolupar-se, crèixer i fer-nos crèixer a tots.
La inclusió suposa una societat intercultural  (en què conviuen diverses cul-
tures amb una gran interacció entre aquestes).

L’assimilació: suposa que els nouvinguts  s’han de convertir en una còpia de 
nosaltres, a nivell cultural, religiós o racial. Per això, aquesta opció afirma 
que hi ha uns immigrants més assimilables que no pas uns altres. Els negres 
i els musulmans són menys assimilables i, per tant, s’ha de desincentivar la 
seua vinguda. Aquesta fòrmula es basa en l’errada que tots nosaltres som ho-
mogenis. Nosaltres som ideològicament diversos (de dretes, d’esquerres…), 
som culturalment diversos (catalanoparlants, castellanoparlants), som di-
versos a nivell religiós (ateus, catòlics, protestants, practicants o no) i per-
tanyem a diverses classes socials (baixa, mitjana, alta …). Per tant, a qui de 
nosaltres d’han d’assimilar els nouvinguts?

La segregació: consisteix en la separació física de dues comunitats. N’hi ha 
exemples al llarg de la història: la Sud-àfrica de l’Apartheid, la segregació 
entre blancs i negres als EUA dels anys seixanta del segle XX, o els territoris 
ocupats de Palestina on els palestins-musulmans viuen reduïts en ghettos 
pels israelians-jueus. Aquestes són segregacions legals, però també n’hi ha 
d’i.legals però socials quan als treballadors estrangers a Terrassa o El Ejido 
no s’els permet l’entrada als bars o no se’ls lloga cases.

L’expulsió: pot fer-se, deportant els treballadors estrangers per trobar-se 
il.legalment al país o promocionant els retorns voluntaris oferint-los diners.

La temporalitat: implica no acceptar els treballadors estrangers com a mem-
bres de la societat, sinó només com a “treballadors temporals convidats” 
quan en són necessaris per a l’economia, tractant les persones com a 43
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mercaderies. El problema és que les persones migren per moltes raons que 
no solen ser temporals, per tant, no se n’aniran quan l’economia i els governs 
els troben prescindibles, la qual cosa donarà lloc a una gran bossa de per-
sones en situació administrativa irregular, sense drets laborals o polítics, 
sense recursos socials, persones no ciutadanes, persones de segona que no 
tenen cap possibilitat de legalitzar la seua situació.

Les fòrmules d’assimilació, segregació, expulsió o temporalitat busquen po-
tenciar una societat homogènia religiosament, culturalment i racialment .

Defensar-ne una o altra d’aquestes opcions té uns efectes o altres:

La integració implica que els nouvinguts trobaran un espai entre nosaltres, 
però es trobaran en una situació d’inferioritat, i sempre que surta un conflic-
te entre ells i la societat rebedora, serà el nouvingut qui haurà de canviar.
La inclusió al basar-se en la igualtat entre ambdòs força a la societat re-
bedora a canviar i replantejar-se les seues característiques, donant lloc a 
d’altres noves. 
L’assimilació i la segregació poden provocar inestabilitat i conflictes al obli-
gar als nouvinguts a assimilar-se o a restar segregats i això no es pot man-
tindre més que per la força i no per sempre.
L’expulsió no és una opció perquè mai es podran deportar totes les persones 
que arriben i mai deixaran de vindre de noves.
La temporalitat tampoc es opció perquè les persones són molt més que mer-
caderies i no responen als interessos del capital sino de la supervivència.”

Reflexiona sobre aquestes opcions.

Quina creus que és l’opció adoptada per la nostra societat?
En quina societat vols viure tu?

Per  concloure, repensem com percebríem els moviments migratoris si la 
realitat fóra distinta a l’actual.

Completa les següents frases:

Si els països enriquits no hagueren explotat els països embobrits….

Si el món no fóra desigual…

Si no existiren les nacionalitats….

Si respectarem els drets humans….

Si les societats i cultures no foren tancades…

Si la mobilitat humana no estiguera sotmesa als interessos del capitalisme…

Si els recursos estigueren ben repartits….
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