NOTA DE PREMSA

DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL

El Col·legi de Treball Social reclama respecte als Drets
Humans i polítiques migratòries orientades a l'acollida i
la integració


El col·lectiu professional denuncia manca de previsió per atendre les persones
nouvingudes amb els recursos adequats i de forma planificada



La discriminació i les actituds xenòfobes són una realitat quotidiana que, a més de
vulnerar drets i llibertats, frenen el desenvolupament social i cultural

Barcelona | 21 de març de 2019

Amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora
avui en record de la matança de Sharpeville a Sudàfrica el 1960, el Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya reclama que es respectin els Drets Humans i demana a les administracions
públiques que exerceixin de manera ferma i decidida el seu rol de garant dels drets i les
llibertats de tota la població. Com a professionals que acompanyen les persones en situació de
vulnerabilitat i vetllen per al compliment dels drets socials i de ciutadania, les treballadores
socials viuen amb preocupació les actituds racistes, xenòfobes i discriminatòries i pateixen
especialment quan són les mateixes institucions les que no respecten els principis bàsics
d'igualtat i dignitat de totes les persones.
Les treballadores socials consideren que cap persona és il·legal i exigeixen posar fi a les
polítiques migratòries de l'Europa-fortalesa que han convertit el mar Mediterrani en una fossa
comú on moren milers de persones cada any. El Col·legi de Treball Social exigeix un gir
contundent que acabi amb aquesta tragèdia i reclama polítiques socials orientades a l'acollida
i la integració que abordin el fenomen migratori de manera planificada i des de la perspectiva
dels drets. Cal potenciar les relacions de cooperació i codesenvolupament amb els països
d'origen i treballar amb previsió, des del coneixement de la realitat, per planificar i dotar les
actuacions dels recursos adequats. L'atenció als adolescents i joves migrats sols al llarg del

darrer és un exemple de manca de previsió i planificació que no es pot repetir i cal reconduir
amb urgència.
Les professionals del treball social reivindiquen el valor de la diversitat i la interculturalitat i,
davant els discursos de l'odi i la intolerància, aposten per reconèixer i potenciar l'enriquiment
que representa ser una societat d'acollida, així com aprofitar l'oportunitat que això representa
per al nostre al desenvolupament social i cultural. Tota persona té dret a viure lliure de
violències i com a comunitat tots som corresponsables de construir una societat respectuosa i
fraternal, començant pels poders públics. Des de les institucions i els col·lectius que treballen
en l'àmbit de les migracions i la diversitat s'ha de contribuir a aquesta mirada inclusiva i
integradora, posant en valor la formació especialitzada i els serveis de qualitat en totes les
fases de l'atenció i l'acompanyament a les persones nouvingudes.

Per a més informació podeu contactar amb:
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El Col·legi de Treball Social de Catalunya actua com a veu i referent del col·lectiu col·legiat de
treballadors i treballadores socials, format per més de 5.400 professionals. El treball social atén
i acompanya la ciutadania per ajudar les persones a desenvolupar la seva autonomia
mitjançant polítiques de benestar que millorin les seves condicions de vida. | www.tscat.cat

