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Els jesuïtes denuncien les polítiques
de migració injustes de la UE
■ Presentat el document «Control democràtic per a la gestió de la Frontera Sud»
Servei Jesuïta a Migrants

Rosa María Jané Chueca
Barcelona
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global sobre les migracions, «si no és així
generarem situacions d’injustícia i d’inseguretat jurídica a milers de persones i
Europa no s’ho pot permetre»; vigilar
escrupolosament la protecció de les
garanties jurídiques en els controls de
la migració més enllà dels territoris de
la Unió Europea; intensificar la lluita
contra les xarxes de comerç i tràfic
d’éssers humans, treballant per desarticular-les dins i fora de les fronteres
de la UE; revertir totes les polítiques
que trenquen els espais de llibertat,
seguretat i justícia, tant a l’interior com
a l’exterior de les fronteres de la UE, i
reforçar els drets de la població migrant.
«Com a entitat d’Església», subratlla
Joaquim Pons, «tenim un deure moral i
de justícia, i hem de ser altaveu de la
situació que viuen aquestes persones. Hi
ha una globalització per a totes les mercaderies, que puguin viatjar a tot arreu sense problemes; tot i això, per a les persones
hi ha la gran frontera que vulnera els drets
humans».

ecentment el Servei Jesuïta a Migrants-Espanya (SJM-E) ha presentat el document Control democràtic per a
la gestió de la Frontera Sud, en què
analitza el mapa de les fronteres d’Europa a causa de les noves polítiques de
control de la migració promogudes per la
Unió Europea. El document se centra en
quatre punts principals: la imatge mediàtica de la pastera, els controls fronterers,
les condicions de vida dels immigrants
que malviuen en països nord-africans
atrapats en «terra de ningú», i les injustícies que provoquen les mesures que augmenten la llibertat i garanteixen la seguretat d’Europa.
Joaquim Pons, s.j., director del centre
Migra-Studium de Barcelona, va ser un
dels encarregats de presentar aquest doA la dreta, Joaquim Pons, un dels encarregats de presentar el document.
cument. En declaracions a Catalunya
Cristiana, ens explica que el text, «el drets humans diferents dels que exigim a 180 graus a les polítiques actuals de miprimer que pretén és desmuntar la imatge les fronteres internes de la UE». I afegeix gració: ajustar el discurs polític a la reaque té la societat espanyola de la població Pons: «Es produeix una situació molt litat africana; fer efectiu un enfocament
immigrant africana, que està molt distor- hipòcrita perquè diem que Europa és el
sionada per les imatges que ens arriben bressol dels drets humans i a les nostres
de les pasteres. Per exemple, es parla fronteres interiors vetllem perquè siguin
d’“allaus” i l’any 2008 la població resi- respectats. En canvi, a les fronteres més
dent a Espanya d’origen africà només era externes deixem la responsabilitat a l’arel 15,6% de la població estrangera». Se- bitri d’unes forces de seguretat que no
gons Joaquim Pons, «la despesa que es fa sempre respecten els drets humans. Per
Agustí Borrell
en control de fronteres és molt alta. Apa- això demanem que l’estàndard de resProfessor de la Facultat de Teologia
rentment, en xifres, s’ha reduït el nivell pecte als drets humans que exigim a
de Catalunya
de flux migratori d’Àfrica cap a Espanya, Europa també es respecti a les frontecosa que significa que s’ha deixat d’im- res exteriors. Les fronteres de la UE ja
migrar. El que es fa és desviar aquest flux no s’acaben a Gibraltar o al sud d’Esque venia del Marroc i d’Algèria cap al panya, sinó que s’han desplaçat fins a la
Senegal i Líbia. Els fluxos migratoris vora del Senegal.»
«De fonament, ningú no en pot posar cap altre fora
continuen, però se n’han modificat les
rutes. Ara són més llargues, més perilloTancament de fronteres
del que està posat, que és Jesucrist» (1 Corintis 3,11)
ses i provoquen més morts».
De vegades s’ha afirmat que l’apòs- nova de l’evangeli per part de Pau.
El document també denuncia les acEl director de Migra-Studium constatol Pau va ser el veritable fundador Pau ha entès a fons la novetat que
tuals polítiques migratòries de la Unió ta que «Europa és un continent que semde l’Església. Segons aquesta visió representava l’encarnació, la mort i
Europea, que generen problemes morals pre havia estat solidari, obert, acollidor,
polèmica, Jesús va ser un predicador la resurrecció del Fill de Déu, i ha
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Mediterrani nord-oriental, de llenun canvi important, sobretot a partir de nem que no hi hagi una desproporció
revelat com a Fill de Déu, mort i gua i de cultura grega, i s’adreça
l’any 2008, quan s’aposta molt clarament que generi grans costos econòmics i
ressuscitat. És cert que Pau no havia tant a jueus com a pagans. Pau va
pel control fronterer i la lluita contra els humans». En aquest sentit, destaca que
conegut personalment Jesús en la saber fer una traducció extraordifluxos migratoris irregulars. Per tant, tota «en general, la gent desconeix l’enorseva vida històrica ni havia sentit el nària de l’evangeli de Jesucrist per
la dimensió d’integració i d’ajuda al des- me cost humà que implica la immigraseu ensenyament. També és cert a la gent del seu temps. Sens dubenvolupament ha quedat molt aparcada.» ció. La nostra campanya pretén obrir
que en les seves cartes fa molt te, va influir decisivament en la conAquesta política es tradueix en uns meca- els ulls no només als polítics, sinó
poques referències concretes a la figuració de l’Església i de la teologia
nismes de control de frontera que ha també a la nostra societat, que pugui
vida o a la doctrina de Jesús. Tot i cristiana, però sabent en tot moprovocat «una externalització de la ges- conèixer la duresa de la realitat de les
així, hi ha una coincidència de fons ment que era un servidor i un contitió de les fronteres, i es fa amb unes forces persones que emigren».
entre la predicació que Jesús fa del nuador de l’obra iniciada per Jesucrist
de seguretat que no són europees, amb
El document demana als europarlaRegne de Déu i l’anunci de la bona mateix.
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