COMUNICAT DE L’ACAT CATALUNYA
ENFRONT DEL PROBLEMA DE LA IMMIGRACIÓ
L’ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) vol condemnar el cas de
tortura i pena de mort irreversible que infligeixen les autoritats del Marroc a uns
subsaharians que l’única cosa que intenten és buscar feina.
Els que coneixen el desert saben que abandonar persones en plena sorra, sense
aigua, sense menjar, sense roba, és condemnar-los a una tortura important i una
pena de mort molt propera.
Dit això, ens hem de preguntar sobre qui recau la responsabilitat d’evitar que un
nombre d’immigrants, sobrepassant les possibilitats d’acollida que té Europa,
arribi al seu territori.
Nosaltres pensem que el que motiva essencialment el subsaharians a fugir del
seus països és la manca de treball.
I un toc d’atenció!: Si no resolem ara els grans desequilibris de riquesa i pobresa
mundials, ens pot arribar una conflagració mundial important.
Podríem recomanar als nostres polítics europeus que llegeixin bé la Història i les
causes de la Revolució francesa. Hi veuran el gran contrast -entre 1700 i 1770entre les capes majoritàriament pobres de la societat francesa i la minoria
aristòcrata i noble que vivia en l’opulència.
Podríem recomanar també als polítics i als comissaris econòmics europeus, que
no s’hi val a estar tan preocupats per afavorir el comerç internacional sense cap
trava, i així complaure únicament els seus amics del capitalisme globalitzador, per
fer-los cada vegada més rics.

Resumint: el problema dels subsaharians desesperats que volen arribar a Europa,
únicament pot trobar solució tenint en compte les consideracions següents:
-

No servirà de res construir fossars, reixes i superreixes per protegir
l’entrada al territori europeu.

-

Els països pobres han de poder proporcionar, in situ, una feina, una
activitat als seus conciutadans.

-

Això implica un estudi en profunditat del moviments de mercaderies, del
comerç mundial, pensant sobretot que una activitat industrial i agrícola ha
de ser atribuïda als països pobres amb la garantia de trobar mercats
oberts.

-

Això implica també reconsiderar les subvencions a la pagesia europea, ja
que aquestes tenen el perill d’aturar l’activitat agrícola dels països pobres,
activitat per a la qual estan més ben preparats.

-

Aquests apartats, o altres de similars, els han de debatre i concloure amb
solucions els polítics europeus tot recordant que Europa és, en part,
responsable de la pobresa als països africans.

Així, doncs, diem als polítics europeus:
No creiem que sigui tan difícil construir un nou ordre mundial. Retallant alguna
cosa en les subvencions d’aquí i reduint les despeses militars, ajudant una mica
més enllà, fent plans per impedir també la corrupció del polítics africans. Tot això
és possible.
Coses més difícils han fet els humans. Només cal entendre que aquest problema
és molt més greu que el del terrorisme, i que amb una jerarquia de valors ben
construïda, podrem donar als africans els recursos que necessiten.
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