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COMUNICAT 

 

Divendres, 21 de març de 2014 

 

Davant el Dia Internacional per a l'eliminació de la discriminació racial, la CCAR 

rebutja les polítiques i pràctiques discriminatòries i que violen els drets de les 

persones migrants i refugiades. La crisi econòmica en la Unió Europea ha alimentat 

els moviments de cort racista i xenòfob que han arribat fins i tot a aconseguir llocs 

de representació política en alguns Estats membres. Al nostre país, el Relator 

Especial de Nacions Unides sobre Racisme, Discriminació Racial i Xenofòbia, 

Mutuma Ruteere, va alertar en la seva última visita a Espanya, durant el mes de 

gener de 2013, de la reculada en el respecte als drets humans de les persones 

migrants i refugiades. A més va instar al Govern a aplicar de manera efectiva la 

legislació vigent contra el racisme i posar fi a les mesures d'austeritat que afectin 

de manera desproporcionada als programes d'integració. 

 

Amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la discriminació racial que se 

celebra el 21 de març, la CCAR mostra el seu rebuig a totes aquelles 

polítiques, accions, conductes o actituds que tinguin per objecte la 

discriminació, restricció o exclusió de persones pertanyents a altres races 

i/o cultures.  

 

Les recents morts a Ceuta, produïdes en el context d'una fèrria política de control 

migratori a les nostres fronteres, han posat de manifest l'existència d'un discurs 

cada vegada més hostil sobre la immigració a Espanya. La convivència, la 

integració i la cohesió social es veuen amenaçades pels estereotips i prejudicis que 

aquesta classe de discurs genera en la nostra societat. Aquests prejudicis que 

condueixen al racisme s'aguditzen quan es crea por i temor a l'arribada de persones 

procedents d'altres països. En els últims dies, hem vist com les autoritats i diversos 

mitjans de comunicació han llançat missatges alarmistes sobre l'arribada “massiva” 

de persones immigrants i refugiades a les fronteres de Ceuta i Melilla. Des de la 

CCAR, considerem que aquests missatges solament serveixen per generar 

una alarma infundada i per fomentar un clima favorable al racisme i la 

xenofòbia.  

 

Les persones pertanyents a un grup ètnic o racial determinat no haurien d'estar 

més exposades que unes altres a ser sotmeses a controls en la via pública. Aquests 

controls són en si mateix actes de discriminació que estigmatitzen a les persones, 

ja que les associa a la delinqüència sense haver comès delicte algun. En aquesta 

línia, el Defensor del Poble va emetre les seves recomanacions dirigides a la 

Direcció general de Policia al maig de 2013. En elles s'insta a “acabar amb els 

controls d'identificació basats en perfils ètnics i racials” per considerar que són 

pràctiques innecessàries, arbitràries i abusives.  

 

La penalització del fenomen conegut com top manta prevista en la reforma del Codi 

Penal criminalitza a persones vulnerables que lluiten per sobreviure, les exposa al 

fet que s'enfrontin a penes de presó i fa impossible que puguin accedir a una 

autorització de residència impedint que regularitzin la seva situació i la seva 

integració al nostre país. Així mateix, l'aplicació del nou Reglament que regula el 
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funcionament dels CIE ha de garantir un accés sense restriccions de les ONG que 

treballen en suport a les persones migrants a aquests centres, a fi de vetllar pels 

seus drets. Igualment, l'assistència sanitària hauria de tenir caràcter universal de 

manera que no es fomentin biaixos que generin desigualtat entre la població. 

  

Per tot això, la CCAR exigeix a les autoritats que les polítiques dirigides a lluitar 

contra la discriminació racial s'estenguin a tots els àmbits.  

 

Les persones d'origen estranger, les persones refugiades i sol·licitants d'asil són 

avui estigmatitzades i acusades de ser una de les principals causes de la difícil 

situació econòmica i social del país. No obstant això, són precisament el col·lectiu 

més vulnerable i a els qui més està afectant la situació actual, veient-se privades 

dels drets més bàsics. En aquest dia, CEAR fa un reconeixement de les iniciatives 

que promouen la convivència i la integració en el dia a dia i que dignifiquen a les 

persones sofreixen discriminació racial. Tots els éssers humans, dones i homes, 

neixen lliures i iguals en dignitat i drets i no podem permetre que la crisi serveixi 

d'excusa per generar fractura en la nostra convivència. 

 

Més informació: Pascale Coissard, responsable d'incidència política i social de la 

CCAR - 933012539 pascale.coissard@cear.es 

 

 

Si vols contribuir en la denúncia de vulneracions dels drets humans i participar en 

els processos de la transformació social a fi d’aconseguir un món més just 

col·labora amb nosaltres! 
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