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La identitat és una construcció cultural.
La història de la humanitat és la història de les migracions.
Tot allò viu és divers, les persones també.
Tenim identitats múltiples, no una sola identitat.
Catalunya és un país multicultural, no té sentit el racisme.
La situació econòmica i política provoca desigualtats, que alhora són l'origen de les migracions.
Els nouvinguts fan aflorar les misèries pròpies del territori d'acollida (fracàs escolar, pobresa, etc.).
Segons el moment històric, cada territori canvia, en funció de la situació econòmica pot passar en unes 

dècades de ser receptor d'immigració a ser emissor de fluxos migratoris.
Hem de fer bo la dita: Igualtat per viure i diversitat per conviure.
Existeixen els immigrants de 2a generació? Els podem considerar com a tals?
Per què els partits xenòfobs van en augment? Què hi ha al seu darrere? Pors, desconfiança?
Hem de sumar esforços des de la societat civil en les lluites per la igualtat.

Malan Diba – ACSAO
El futur del món serà el mestissatge.
La barreja de cultures hi és a tot arreu, a Europa, a Àfrica, etc.
Cap lloc serà igual que abans, el món està canviant i nosaltres hem de canviar per adaptar-nos-hi.
Els polítics només fan que posar murs, no entenen res del que passa.
Sense immigració, quin discurs tindrien els partits xenòfobs?
Un nen que ha nascut aquí, quin record té del país d'origen de la seva família? Quin és el seu recorregut vital 

que fa que el considerem com a migrat?

Malan Badji – ACSAO
Amb la revolució industrial a Europa, els estats europeus colonitzen Àfrica per extreure'n matèries primeres, 

i això no es considera migració. En canvi si que se'n considera els fluxos migratoris d'africans cap a 
Europa, que s'estan produint actualment, com a conseqüència de l'espoli  que ha patit el  continent 
africà d'ençà la revolució industrial

La  colonització no va  aportar  res positiu  a  Àfrica, i  a  més,  va  imposar  el  materialisme a  les cultures 
africanes. Aquest materialisme és el que provoca que la gent decideixi deixar casa seva per anar cap a 
Àfrica.

La Llei d'estrangeria canvia constantment a Espanya i això no pot ser.



El fenomen migratori no es pot parar, en tot cas es podria regular.

Catalunya Plural
Com pot ser que la Llei d'Estrangeria no permet que les dones vingudes per reagrupament familiar treballin?
Alguns ajuntaments empadronen i altres no, segueixen diferents criteris.
Perquè hi ha diferències per aconseguir la nacionalitat, segons procedència?

Aportacions al Debat
La identitat es va construint al llarg de la vida, segons el recorregut vital de cadascú.
La situació ideal, seria aquella en la qual poguéssim viure arreu i bé, i no haver d'emigrar per necessitat.
L'herència del colonialisme no deixa sortir de l'empobriment als països del sud.
Les lleis del comerç internacional són igualment discriminatòries.
La llengua no pot ser un fenomen d'exclusió.
Vic no és una ciutat racista, en canvi si que creix el racisme en els partits europeus.
El racisme s'alimenta de les pors i els rumors. Hem de començar per desmentir aquests rumors.
Existeix el racisme? Es practica o no?
Racisme és oportunista. La filla d'en Le Pen feia d'advocada de persones immigrades i ara forma part del 

partit racista del seu pare.
El desenvolupament es basa en l'extracció dels recursos, la transformació, i la venda. El països rics s'han 

quedat les dues darreres fases, que són les que donen més diners, i imposen els preus als països del 
sud, que és d'on provenen les matèries primeres.

Com és que els països del sud, més rics en recursos, siguin els més pobres?
Els joves tenim una mentalitat diferent, canviarem el món! Hem de ser optimistes.
Cal espais de trobada entre cultures, és molt important interactuar per fer caure prejudicis.
Hem de demanar als ajuntaments que no facin aventures com l'Ajuntament de Vic en el cas del padró.
Les dificultats de les persones en situació irregular, és encara més greu.
L'Acampada de Barcelona ha fet un seguit de propostes entorn al fenomen migratori.
Té sentit que els marroquins residents a l'Estat espanyol no puguin votar perquè al Marroc no poden votar les 

persones estrangeres?
Les persones immigrades tenen un pes demogràfic considerable, que cal considerar en les eleccions.
En el cas de Líbia, què hi podem fer? Quin paper hi juguen les potències mundials (EEUU, UE, etc.)?
L'Estat espanyol té una doble moral amb Líbia.
Les ONG donen una imatge negativa dels països empobrits per justificar la seva acció.
Com podem influir en les polítiques de l'Estat?
Fenòmens que afecten a nivell internacional, tard o d'hora acaben afectant a casa nostra.
El nacionalisme, quin paper hi té amb el racisme?
La religió és un aspecte interessant a tenir en compte per a l'intercanvi entre cultures.


