
"Els immigrants vénen a treure'ns 

l'ocupació" 

Els immigrants contribueixen a l'economia. La 

immigració porta a més producció i creació 

d'ocupació. Els immigrants poden ser creadors de 

nous llocs de treball quan es converteixen en 

emprenedors i creen els seus propis negocis.

"Estem envaïts per immigrants"

La 'invasió' d'Europa pels immigrants és una 

il·lusió, reforçada per dispositius de tancament 

sofisticats i monitoratge de fronteres (parets, de 

filferro de pues...). Les fotos de naufragis i les 

cues interminables que apareixen a les nostres 

pantalles reforcen encara més la por a la 

invasió..

"Vénen a gaudir del nostre sistema 

social" 

Els immigrants indocumentats no tenen accés 

al mercat laboral i no tenen dret a l'assistència 

social, a excepció de l'assistència mèdica 

d'emergència.

"Són massa diferents, mai 

s'integraran"

Les nostres societats són multiculturals i 

cosmopolites. És un fet. Els problemes no són 

culpa de l'altre, de l'estranger. Neixen de la 

incapacitat o falta de voluntat del món polític per 

fomentar "viure junts". En no fer-ho, les 

diferències d'origen, religió, comportaments o 

estils de vida condueixen a la por i al rebuig.

El dret a la vida familiar és un dret fonamental 

consagrat en l'article 8 del Conveni Europeu 

dels drets humans i les llibertats fonamentals. 

La reunificació familiar és un procés viu que 

permet a persones d'origen estranger que 

tenen un membre de la seva família en un altre 

país europeu unir-se a ell, sota certes 

condicions. A Bèlgica, els criteris per portar als 

familiars són estrictes.

"Ells vénen sols i després porten a 

tota la seva família"
"Són un perill per a la nostra 

economia"

La immigració no és de cap manera una 

amenaça per a l'economia. D'acord amb el 

Programa de les Nacions Unides per al 

Desenvolupament (PNUD), la immigració té un 

efecte neutre o positiu en les principals variables 

de l'economia d'un país. La majoria dels 

economistes també coincideixen que, en la 

majoria dels casos, la immigració té un efecte 

lleugerament positiu en l'ocupació i els salaris.

PREJUDICIS I CREENCES FALSES DE 
LA GENT SOBRE ELS REFUGIATS



QUINES SOLUCIONS PODEM APLICAR?
QUINES INSTITUCIONS ESTAN APORTANT SOLUCIONS? QUE FAN?

Un dels propòsits fonamentals de les 

Nacions Unides és realitzar la cooperació 

internacional en la solució de problemes 

internacionals de qualsevol tipus. Ara, la 

comunitat internacional confia a la 

Organització la coordinació de les operacions 

de socors davant els desastres naturals o 

provocats per l’ésser humà en les zones on 

la capacitat de les autoritats locals no és 

suficient per fer front a la situació.

De les 17.337 persones refugiades que es va 

comprometre a acollir a l'Estat espanyol, n'han 

arribat tot just un 7,5%. "No pararem de 

pressionar el govern espanyol, perquè el que 

està fent és injust, inhumà, il·legal i indigne", ha 

dit el coordinador de Casa nostra, casa vostra, 

Ruben Wagensberg. Casa nostra, casa vostra 

ha tancat la campanya amb un resultat 

econòmic positiu de 211.562 euros.

Aportar ingressos a nivell econòmic a les diferentes ONG 

que treballen per als refugiats.

Assistir a les manifestaciones a favor de la acollida de 

refugiats.

Una actuació molt valorada, gratificant però a la vegada molt 

sacrificant és anar a fer un voluntariat als llocs de conflicte 

Donar recursos  com roba o menjar a centres socials que 

ajudin les persones refugiades.

SOLUCIONS A NIVELL INDIVIDUAL

A nivell de barris, una bona 

forma d’ajudar és crear 

iniciatives per informar als 

veïns/veïnes. 

Altres iniciatives que es 

podem crean son per recollir 

diners, roba, menjar.  

Els barris tenen una força 

d’autoorganització suficient 

com per fer coses molt grans. 

SOLUCIONS A NIVELL LOCAL 

SOLUCIONS A NIVELL GLOBAL 

Els països podrien començar per no desviar la mirada i 

acollir la enorme cantitat de refugiats que hi ha. També 

recordar que hi ha una guerra als països d’on fugen, i 

s’hauria d'intentar resoldre el conflicte. També la 

coordinació entre països europeus hauria de ser la clau 

per el problema, Peró de moment la única organització 

entre països de la zona Euro ha sigut fer pactes per 

posar fronteres. 




