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POSICIONAMENTS I PROPOSTES
DELS PARTITS CANDIDATS
A LES ELECCIONS DEL 25N – 2012
Introducció
Aquest és un petit recull de les propostes dels partits polítics a les eleccions del 25
Novembre del 2012. Dels seus programes electorals, hem extret els apartats que fan
referència a les qüestions importants sota el punt de vista de SOS Racisme Catalunya,
i que potser durant el període electoral no se n’ha parlat o no han quedat clars.
Recollim les propostes i posicionaments dels partits que en aquesta darrera legislatura
han tingut representació parlamentària i es presenten als comicis del proper 25 de
novembre. També recollim el programa de la CUP, que és la primera vegada que es
presenten a les eleccions parlamentàries.
Des de l’entitat plantegem 5 qüestions o temes de referència: els drets polítics, la
política migratòria, els drets socials, la cultura com element viu i la lluita contra el
racisme.
És interessant complementar la lectura d’aquest document amb les respostes que
representants dels partits polítics han donat a l’entitat i que s’han recollit en vídeo.
D’aquesta manera es pot contrastar i complementar el discurs dels partits amb el text
dels programes, que en realitat són el document que recull tot les promeses i
intencions dels partits.
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1r tema
Sobre el reconeixement dels drets polítics a totes les persones que viuen a
Catalunya.
Inclou el dret a votar i a ser votat. Des de SOS Racisme partim de la idea que no
podem parlar de plena ciutadania si no es garanteixen els drets polítics de totes les
persones que viuen en un territori, on treballen i on paguen impostos i que formen part
d’aquesta societat. Per a nosaltres aquest és un aspecte fonamental en tant que país
democràtic i també per a garantir la pertinença, la construcció conjunta i en definitiva la
cohesió social.
Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa
Garantir el Dret a Decidir. Reconèixer els plens drets polítics perquè qualsevol ciutadà
i ciutadana tingui dret a vot en tots els processos electorals a Catalunya i a l’Estat
Espanyol amb l’única condició de la seva edat i d’una antiguitat de tres anys en el seu
permís de residència. Aquest dret haurà de ser efectiu per a qualsevol consulta
popular que el poble català decideixi dur a terme. Cal evitar mecanismes de registre
específic que puguin desincentivar la participació electoral d’aquest col·lectiu.
Esquerra Republicana de Catalunya
- Reconeixement del dret a votar en les consultes organitzades pels ens locals
amb el certificat d’empadronament emes amb una antelació a 1 any a la data
de la consulta, sigui quin sigui el país de procedència.
- Reconeixement del dret a votar en les consultes organitzada pel Parlament de
Catalunya a totes les persones amb 2 any de residencia continuada al territori,
sigui quin sigui el país de procedència i el tipus d’autorització de residencia.
Candidatura d’Unitat Popular
- Defensa els drets civils i polítics atorgats a les persones ha de ser pel conjunt
de la població resident al país.
- Defensarem el dret a vot -en tots els processos electorals- per a totes les
persones majors de 16 anys empadronades a les poblacions a què es refereixi
el procés electoral així, com el de totes i tots els catalans que resideixin fora
del territori nacional.
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2on tema
Sobre Política Migratòria i Noves Competències.
Des de la 1a llei d’estrangeria aprovada a l’estat espanyol al 1986 fins les darreres
reformes o les diverses normatives de la Unió Europea, la política migratòria s’ha
caracteritzat per la vulneració constant dels drets humans: control de fronteres, centres
d’internament, morts al mediterrani, expulsions,....
Convergència i Unió
Aportarem nous criteris per garantir una major eficiència en la gestió del retorn
voluntari als països d’origen de les persones procedents de la immigració que ho
sol·licitin
Partit Popular de Catalunya
- Controlarem que les persones que sol·liciten empadronar-se visquin
en habitatges que no estiguin sobreocupats i millorar la col·laboració
efectiva entre els jutjats i l’administració per tal d’evitar que la inviolabilitat del
domicili serveixi de cobertura per a infringir l’ordenament jurídic.
- Exercirem més control dels comerços que incompleixen la normativa vigent i
generen competència deslleial amb els comerciants que compleixen les
normes.
- Complirem amb el deure legal de cedir les dades del Padró a la
Direcció General de la Policia, amb la finalitat del control i permanència
dels immigrants, i reclamar al Govern de l’Estat l’exigència del seu compliment.
Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa
- Evitar la irregularitat sobrevinguda de persones migrades que al moment del
venciment de la seva targeta de residència no tinguin treball. Reconèixer-los el
seu estatus de treballadors cessants i amb això garantir la renovació
automàtica de la seva targeta de residència i treball.
- Desenvolupar plans d’acollida en els seus municipis. Assegurar aquests ajuts a
través de la signatura de contractes-programa vinculats a l’acompliment del
Pacte Nacional.
- Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques de migració
Esquerra Republicana de Catalunya
- Renovació del Pacte Nacional per a la Immigració i desplegament de la Llei
d’Acollida a tot el territori
- Protecció jurídica davant la indefensió de persones immigrades víctimes de
violència de gènere que queden atrapades per la contradicció entre el poder
judicial i el poder executiu.
- Atenció i protecció especifica pels infants fills i filles de persones que han
perdut la residencia i que es converteixen, de facto, en infants en situació
administrativa irregular sobrevinguda
- Desenvolupar mecanismes jurídics de protecció transitoris per a les persones
que viuen a Catalunya i romanen en una situació administrativa d’irregularitat
sobrevinguda per la pèrdua de treball i de la prestació, així com de les
persones que no han aconseguit mai regularitzar la seva situació malgrat
porten temps vivint a Catalunya, tinguin o no una ordre d’expulsió.
- Protecció jurídica de les persones dependents de tràmits administratius
d’estrangeria quan obtinguin una negativa de l’administració estatal que, estant
en les condicions d’obtenir l’autorització, es pugui considerar un greuge
ideològic
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Instar al capteniment de la Generalitat a l’hora de vetllar per la protecció de les
persones que per motius administratius estan en una situació vulnerable.
Aturada i anul·lació de l’ordre d’expulsió per aquelles persones que tinguin
familiars de primer grau o que tinguin familiars a càrrec amb dependència
reconeguda i amb vincles al territori.

Solidaritat Catalana per la Independència
S’ha adherit a diferents campanyes en contra el racisme, com la campanya de
tancament dels CIES entre altres (Centres d’Internament d’Estrangers). S’han d’aturar
els falsos rumors i constatar que no és pot criminalitzar per raó d’origen ni religió. S’ha
de remarcar que no s’ha de buscar culpables en aquells que vénen de fora sinó
aquells mals gestors que et governen i que fan més gruixudes situacions complexes
en territoris cada dia més empobrits. Amb un Estat propi tindríem la capacitat i les
competències per a poder gestionar-ho.
Ciutadans
- La inmigración es un fenómeno global que, para abordarse con rigor y eficacia,
exige una política común y de control de flujos por parte de la Unión Europea.
C’s considera que es necesario establecer un visado europeo de trabajo y
residencia, así como generalizar la contratación en origen.
- La inmigración ha facilitado el crecimiento económico pero debe controlarse y
regularse en función de la evolución económica y las necesidades laborales. La
competencia por el acceso a los servicios del estado del bienestar de una
población más numerosa y la adaptación o integración al país de acogida
pueden dar lugar a un complejo problema social.
- La inmigración irregular es fuente de conflicto, ya que es de facto destinataria
de derechos sin obligaciones. C’s se adhiere al Pacto Europeo sobre
Inmigración y Asilo y en consecuencia hará cumplir la ley de extranjería a los
inmigrantes ilegales sin perjuicio de la atención básica y humanitaria
Candidatura d’Unitat Popular
- Treballarem per derogar lleis discriminatòries com ara les d'estrangeria i els
efectes segregadors que en deriven: racisme constitucional, desprotecció
laboral i assetjament policíac entre d'altres.
- Vetllarà pel respecta de les cultures dels catalans arribat d'altres societats:
treballant per la diversitat i la integració, pel respecte als elements identitaris
dels nouvinguts, com també per la seva participació activa dins la societat.
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3r tema
Drets socials per a tothom
La crisi econòmica s’està usant de coartada per reduir els drets bàsics de moltes
persones immigrades: accés a la sanitat, als serveis socials, a l’educació... L’estalvi
que aquestes reduccions representen per als pressupostos és irrisori i, en canvi, el
malestar social que generen és important, a més de contribuir a fer encara més
dolorosa la situació d’aquestes persones, les més desafavorides de la nostra societat.
Convergència i Unió
- Potenciarem l’assumpció de drets i la igualtat d’oportunitats per a tothom a
l’hora de l'exigència del compliment dels deures com a ciutadans.
- Desenvoluparem els programes d’acollida per a les persones nouvingudes en
cooperació amb l’administració local.
Partit Popular de Catalunya
Que la residencia de llarga duració sigui un requisit perquè els immigrants puguin
accedir a determinades ajudes socials
Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa
- Dotar de recursos suficients i el marc jurídic necessari per garantir una
cobertura sanitària integral, gratuïta i de qualitat per a totes les persones,
independentment de la seva procedència o situació administrativa.
- Garantir una educació de qualitat i d’equitat per a tota la ciutadania com a
instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats. Eliminar els Espais de
Benvinguda Educativa (EBE), dotar de suficients recursos les aules d’acollida
que hi ha a les escoles i instituts i potenciar i incrementar els mecanismes de
cohesió social existents com els plans educatius d’entorn.
- Impulsar polítiques per afavorir la inclusió social, educativa i laboral del
col·lectiu immigrant d’ètnia gitana que viu al nostre país, donant suport a les
entitats que treballen des del territori en la seva acollida.
Solidaritat Catalana per la Independència
L’escola en català és clau per tal d’apropar el nouvingut a una igualtat d’oportunitats.
Ciutadans
Hay que facilitar la inserción social, laboral y empresarial al inmigrante que se
encuentra en situación legal, pues con sus aportaciones contribuyen a generar riqueza
y bienestar en el país de acogida.
Candidatura d’Unitat Popular
- Treballarem per assolir uns serveis públics adreçats al conjunt de la població
sense exclusions ni discriminacions pe raó de gènere, lloc de naixement,
activitat professional o període de cotització laboral.
- Defensarem un model educatiu públic i de qualitat, coeducatiu, laic i inclusiu.
- La CUP defensa els drets civils, els drets socials i les llibertats per a totes les
persones residents a un territori català.
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4art tema
Una cultura ens constant evolució és enriquidora i facilita la pertinença.
La cultura s’enriqueix i es transforma amb les aportacions de tothom. És aquesta
concepció la que ens permet construir pertinences, desenvolupar projectes comuns,
crear proximitat i garantir la cohesió social.
Convergència i Unió
- Potenciarem i incentivarem la integració de les persones procedents de la
immigració, afavorint l’aprenentatge de la llengua catalana i del coneixement de
l’entorn.
- Promourem la cultura i la llengua catalanes com espai comú, cohesionador i
integrador per a les persones nouvingudes.
Partit Socialista de Catalunya
- Cal garantir que els i les immigrants coneguin les dues llengües oficials de
Catalunya
- Hem d’establir els mecanismes necessaris per a no crear bombolles culturals,
ni realitats aïllades.
- Formació i el treball de mediadors i educadors especialitzats en el foment
d’hàbits de bons ús cívics dels espais públics -atenent la diversitat d’hàbits
existents- pot contribuir a una millor convivència i a enfortir la percepció
ciutadana de seguretat.
Partit Popular de Catalunya
- Exigirem un Compromís d’Integració i Convivència. Els immigrants que desitgin
establir-se a Catalunya, hauran de comprometre’s a acceptar i assumir els
nostres valors constitucionals, a complir les nostres lleis, a aprendre les dues
llengües, a pagar els seus impostos i cotitzacions socials.
- Donar prioritat a la immigració llatinoamericana, per sobre de la resta.
Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa
- Vetllar per a que els mitjans de comunicació públics de Catalunya donin un
tractament acurat i objectiu del fet migratori i de totes les condicions que
l’envolten, tant pel que fa als continguts com a les imatges.
- Promoure l’aprenentatge i l’alfabetització en català de la nova immigració.
Impulsar polítiques d’integració en la societat i de foment del català com a
llengua comuna de la societat catalana.
- Realitzar campanyes per promoure la participació de les persones migrades en
el teixit associatiu del país: associacions de veïns, ampes, entitats d’oci,
cultura, esport, cíviques, ONG, moviments socials, sindicats, partits polítics…
Solidaritat Catalana per la Independència
- S’ha de treballar per oferir opcions d’arribar al català a tota aquella població
nouvinguda que no és usuària dels serveis socials, i que sols forma part del
teixit productiu.
- És bàsic per a nosaltres estar al costat d’aquells que fa anys treballen en el
teixit associatiu amb els diferents col·lectius d’immigrants; el procés cap a
l’alliberament nacional no el farà un partit polític o un parlament, sinó que
s’anirà construint amb el treball en xarxa entre tots
Ciutadans
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Rechazamos los espacios de bienvenida educativa por ser centros ajenos al
sistema escolar. Para C’s, la integración en el sistema educativo debe
realizarse a través de las aulas de acogida sin que esta conlleve un
adoctrinamiento identitario y mediante atención personalizada en la misma
aula.
La integración debe basarse en el respeto y cumplimiento de las leyes y los
valores democráticos de nuestra sociedad, a iguales obligaciones mismos
derechos, sin exigir ningún certificado de integración cuyo objetivo es la
asimilación cultural e identitaria.

Candidatura d’Unitat Popular
- Promourem la construcció d'una societat que potenciï la cultura de la pau, la
cooperació i la solidaritat internacionalista. Combatrem el feixisme, el racisme i
la xenofòbia.
- Apostem perquè el català, la llengua pròpia i històrica d'aquestes terres, sigui la
llengua de cohesió social i la llengua comuna de les persones que convivim en
aquest territori, però valorem la diversitat lingüística com una riquesa inherent a
tota societat i no pas com un problema.
- Afavorir una educació intercultural que ens permeti valorar allò que ens aporta
la persona que ve de fora; tractar la llengua com una eina que facilita la
cohesió social.

SOS Racisme Catalunya
www.sosracisme.org
C/Hospital, 49 Ppal. Barcelona. 93 301 08 95

Mistos Electorals 25N - 2012
Per la igualtat de drets i oportunitats. Construïm una Catalunya Antiracista
Anàlisi dels programes electorals

5è tema
La lluita contra el racisme. Una Prioritat.
La lluita contra el racisme és un aspecte fonamental i transversal de la política del
país; si continuem declinant aquest tema a àmbits sectorials i no el visualitzem des
d’una òptica global de país, no serem capaços de combatre’l, i el risc de fractura social
serà un fet.
Convergència i Unió
Durem a terme les accions necessàries per lluitar contra el racisme i la xenofòbia i
afavorirem el coneixement mutu i el respecte de totes les cultures
Partit Socialista de Catalunya
Combatrem els discursos racistes, xenòfobs i populistes que alimenten la
desconfiança i l’odi vers la pluralitat adaptant la Llei d’igualtat de tracte i no
discriminació a la normativa.
Una concepció de la seguretat basada en la tolerància i que incorpora el respecte per
la diferència, ha ser decididament bel·ligerant contra actituds xenòfobes.
Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa
Impulsar un front comú polític i social contra qualsevol actitud xenòfoba i racista que es
produeixi al nostre país, tot actuant contundentment, fins i tot jurídicament, contra
aquestes actituds.
Candidatura d’Unitat Popular
- Promourem programes i protocols per prevenir la violència masclista, la
discriminació, la segregació, la marginació de les persones nouvingudes, el
tràfic de persones i per acabar amb l'estigmació i la persecució del treball
sexual, l'odi racista i la discriminació per raó d'orientació sexual, d'origen o la
condició socioeconòmica.
- Alhora, combatrem activament els discursos i les pràctiques feixistes i racistes
que estigmatitzen i criminalitzen la immigració, especialment la més pobra.
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