
 

 

 
 
 
 
 
Amb motiu del Dia Internacional del Migrant que se celebra el 18 de desembre, des de 
la Xarxa 18 de desembre-Catalunya volem denunciar aquelles mesures que, al nostre 
parer, vulneren els drets de les persones o que denoten un tractament discriminatori vers 
la població immigrant.  
 
Cada any en aquestes dates volem recordar la importància que tindria la signatura i 
ratificació de la Convenció Internacional per a la Protecció dels Drets de Tots els 
Treballadors Migrants i els seus Familiars per part de l’estat espanyol i el 
reconeixement i protecció dels drets que hi són continguts. A l’actualitat, són ja 39 els 
països que han ratificat aquesta Convenció. I cap d’ells no és de la Unió Europea.  
 
Com a Xarxa vam organitzar un acte el 24 de juliol de 2008 al que van ser convidats els 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per a què exposessin la posició i voluntat 
política del seus partits respecte de la ratificació de la Convenció. Una ratificació que ja 
va ser sol·licitada el desembre de 2003 pel Partit Socialista, llavors a l’oposició, el 2003 
i el 2004 pel Parlament de Catalunya i el darrer mes de juny al Congrés pel grup 
parlamentari ERC-IU-ICV. Només quatre partits van acceptar la nostra invitació: ICV i 
ERC es van mostrar a favor de la ratificació, mentre que PSOE i CiU van assenyalar 
que aquest “no era un tema prioritari” per als seus partits, encara que estigués al darrer 
programa electoral del PSOE, i que en tot cas hauria de ser una decisió comú de la Unió 
Europea. 
 
Una Unió Europea on es produeixen fets tan greus com l’aprovació, el 18 de juny, de la 
directiva de retorn dels estranger, anomenada la “directiva de la vergonya”. Aquesta 
directiva permet la detenció dels immigrants en situació irregular, incloses famílies 
senceres, fins a 18 mesos, sense que existeixi l’obligació de que aquest dilatadíssim 
període de detenció estigui avalat per cap tipus de disposició judicial. Aquestes 
persones, que no han comès cap delicte, es veuen privades de la seva llibertat, 
detingudes en centres d’internament per a estrangers que són autèntiques presons en 
condicions que han estat denunciades per organitzacions socials i institucions 
internacionals. D’aquesta manera es criminalitza la permanència d’estrangers en 
situació administrativa irregular, expulsant-los del territori europeu i prohibint-los el 
retorn a Europa al llarg de cinc anys, condemnant-los a una doble pena i a la 
clandestinitat. Aquesta Directiva, a més, contempla per als menors el mateix període de 
detenció i les mateixes condiciones d’expulsió que per als adults, expulsions a tercers 
països sense assegurar-se que no corrin perill de ser sotmesos a tortura o 
maltractaments, a banda de no contemplar-los com a grup vulnerable susceptible de 
beneficiar-se d’un tractament especial. 



 

També volem cridar l’atenció sobre la política d’externalització de les fronteres 
europees, sustentant aquesta política institucional amb agències com l’Agència Europea 
per a la gestió de la cooperació operativa en les fronteres exteriors dels Estats membres 
de la Unió Europea, més coneguda com a Frontex. Aquestes polítiques de gestió de 
fluxos migratoris porta als països de la Unió Europea a exercir pressió sobre els països 
de origen dels migrants, o sobre els països que aquests travessen –en especial certs 
països del Magrib i de l’Àfrica subsahariana– per a què gestionin per sí mateixos el flux 
de migrants que intenten arribar a Europa des del seu territori. Aquests països s’han 
convertit de fet en els “policies d’Europa”.  

Estem greument preocupats davant les polítiques de seguretat de la UE i des seus estats 
membres, i en especial d’Espanya, i els instem a garantir que els drets d’aquestes 
persones siguin respectats de conformitat amb les normes internacionals en vigor, a les 
quals deuen compliment tant les autoritats europees com les nacionals. 
 
 
 
 

Barcelona, tretze de desembre de dos mil vuit 
 

Xarxa 18 de desembre-Catalunya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


