Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i
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Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Comunicat del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona de rebuig a la
inclusió del concepte “immigració irregular" com amenaça als valors
en un projecte de materials curriculars educatius

Des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, que reuneix més de 50 entitats de la ciutat,
volem manifestar el total desacord amb el temari del projecte “Conocimiento de la Seguridad i la
Defensa en los centros educativos”, proposat pels Ministeris de Educación, Cultura y Deporte i de
Defensa i dirigit a alumnes de primària.

Manifestem que:
-

Rebutgem que, a la unitat 5 d’aquest temari - titulat “Amenazas que ponen en peligro nuestros
valores” - s’associï la immigració a amenaces com el terrorisme o la proliferació d’armes de
destrucció massiva, entre d’altres.

-

Rebutgem aquests plantejaments de la immigració com a amenaça o perill, que perpetuen els
estereotips de la distinció de “nosaltres-ells”, la xenofòbia, la penalització de la irregularitat, i
incentiven la por a tot allò diferent.

-

Rebutgem qualsevol instrumentalització de la immigració i els fluxos migratoris, que contempli
a les persones com a mà d'obra quan són necessàries, i no com a subjectes de drets.

-

S’està criminalitzant a totes aquelles persones que decideixen lliurement deixar els seus països
d’origen, i en especial, a aquelles en situació vulnerable, que ho han fet de manera forçada,
amb l’únic objectiu de sobreviure i tenir un futur per elles i les seves famílies.

-

Les migracions forçoses i l’exili són conseqüència dels conflictes, d’un ordre social i polític
injust i globalitzat que promou les desigualtats. Aquestes causes, i aquells que les promouen,
son la veritable amenaça a la nostra societat.

-

Denunciem una legislació d'estrangeria restrictiva i injusta, que impedeix la regularització de
moltes persones i aboca moltes altres a la irregularitat sobrevinguda, i per tant a la segregació
legal, social i laboral.
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-

Manifestem el nostre desacord amb la incorporació en els centres educatius de coneixements
que atemptin contra la cultura de la pau i la resolució dels conflictes per vies no violentes, i
més quan entra en contradicció amb el propi projecte que en el capítol 1 advoca per la
convivència democràtica i en igualtat, independentment de raça, religió, sexe, cultura...

-

Cap model pedagògic pot emparar discursos d’aquest caire, ni transmetre aquesta mena de
valors a nenes i nens, i hem de garantir que tot model educatiu s’ha de basar en els valors de la
no discriminació i la igualtat.

-

L’escola, como a espai vital de transmissió de coneixements i valors, ha de ser un espai on
infants i joves se sentin segurs i acollits, amb igualtat de drets i oportunitats, independentment
del seu origen, de la seva situació administrativa o de la dels seus progenitors.

-

Cal posar de manifest el valor intrínsec de la immigració, la diversitat i la interculturalitat com
un element constitutiu de la nostra societat que contribueix al desenvolupament social,
cultural i econòmic i al manteniment del sistema de l’estat del benestar.

I per tot això, Exigim:
-

Que s’elimini totalment qualsevol menció a la immigració com amenaça en aquest o d’altres
materials educatius.

-

Que qualsevol model educatiu d’un país democràtic estigui basat en el respecte i la defensa
dels drets humans, en la no discriminació, la convivència i l’acollida. Ha de promoure la
resolució no-violenta dels conflictes, la democràcia, la igualtat, el respecte i la cultura de pau.
Ha de lluitar contra idees, valors i estereotips que fomentin la violència i la discriminació, i ha
de promoure la convivència i la cohesió social.

-

Que els Ministeris de Educación, Cultura y Deporte i de Defensa retirin el projecte o modifiquin
aquest apartat.

-

Que en cas de que el projecte tiri endavant, des de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de
les seves competències, no s’incorpori ni s’autoritzi l’ús d’aquests materials.

Barcelona, 22 de març de 2018
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