Manifest
EN DEFENSA DE LA LLEI D’ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I
RETORNADES A CATALUNYA
L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT) i les entitats signants del
manifest ens oposem al recurs promogut per la Defensora del Poble en funcions, Sra. María
Luisa Cava de Llano, per considerar inconstitucional la Llei catalana d’acollida de les
Persones Immigrades i Retornades a Catalunya.
Aquesta llei va ser el resultat d’un ampli debat en el qual les entitats d’immigrants, així com
altres agents socials i sindicals vam participar de forma activa. Va ser consensuada i aprovada
el dia 28 d’abril al Parlament Català amb un 90% dels vots.
A les persones que residim i convivim a Catalunya ens preocupa greument la interpretació
negativa que s`esta donant a aquesta llei pionera a l’ Estat Espanyol. Considerem que la Llei
d’acollida, al contrari de perjudicar als immigrants residents a Catalunya, beneficia a tota la
ciutadania i en particular a nosaltres per donar-nos eines que faciliten la nostra integració i
autonomia personal.
Qualsevol persona que migra per establir-se en un territori, pot estar en desavantatge pel fet
de trobar-se en una situació de desestabilitat social i laboral; per tenir un desconeixement
profund del seu entorn i de les normatives jurídiques; per trobar-se en una situació d’
irregularitat administrativa i per desconèixer totalment la llengua del territori d’arribada. Per
lo que entenem que l’objectiu d’aquesta Llei és precisament aconseguir la igualtat
d’oportunitats per a totes les persones i la cohesió social a Catalunya.
La promoció que fa la Llei del català com llengua vehicular o llengua d’acollida no ens priva als
ciutadans i ciutadanes a decidir en quina llengua volem parlar. El coneixement de la llengua
catalana és positiu en tant que és un valor afegit al nostre bagatge cultural. Possibilita a les
persones immigrades accedir a la seva regularització a través de l’arrelament social. A més de
ser un plus per la millora d’oportunitats en el mercat de treball.
Per tot això,
Demanem el respecte a les nostres lleis i la garantia de no vulnerar els processos democràtics
en els quals els ciutadans i ciutadanes de Catalunya hem participat i hem decidit.
Entitats adherides:
Associació AMAZAN: Promoció Sociocultural i Desenvolupament,
Associació Àkan, de suport i acollida als immigrants
Centro Boliviano Catalan
YEMANJÀ, Associació de Dones Immigrades
Associació de Residents Senegalesos
Plataforma per la Llengua
Federación de Entidades Latinoamericanas “FEDELATINA”
Associació Adib Bildi

Asociación Casal Colombiano “ASOCASCOL”
Federación de Asociaciones de Colombianos en España “FEDASCOE”
Federación de Asociaciones Colombianas en Catalunya “FEDESCAT”
Asociación América España Solidaridad y Cooperación “AESCO”
Asociación América Solidaria 2002

