
ALGUNHAS MENTIRAS SOBRE A INMIGRACIÓN. 

Por Zé Paredes 

En tempos de crise, búscase un culpado. Os inmigrantes son un dos culpados de 

fácil, aínda que pobre, xustificación. Mensaxes como a do ministro de Traballo, 

Celestino Corbacho, prometendo resolver o problema do paro deixando de contratar 

inmigrantes na orixe, declaracións que a vicepresidenta do goberno, Mª Teresa 

Fernández de la Vega, tivo que desmentir un día despois, ou o célebre contrato de 

inmigración que propuxo o líder da oposición, Mariano Rajoy, durante a campaña 

electoral, teñen pouca validez legal, pero moito peso ideolóxico, confunden a 

poboación, e afectan a un colectivo da sociedade moi vulnerábel nos seus dereitos.  

Os discursos populistas de algúns líderes políticos contribúen coa creación de 

conceptos, ou mentiras a voces sobre a inmigración, sobre todo se se trata de oriúndos 

de culturas diferentes ou de condicións económicas máis baixas. Estas opinións 

enganosas son, unha vez máis, a manifestación da loita de clases. O capital utiliza os 

inmigrantes para abaratar os custos de produción e incentiva a un tempo o 

enfrontamento entre obreiros nacionais e obreiros inmigrantes. Perdidos nestas loitas 

inútiles, os traballadores perden de vista os seus verdadeiros obxectivos. 

Hai moitas mentiras que circulan como opinións inviolábeis sobre a inmigración, 

pero se analizamos os datos que temos dispoñíbeis, facilmente vemos que non son 

verdade: 

1. Abusan da saúde pública 

Fronte á idea de que os inmigrantes colapsan a saúde pública, abondan as cifras. 

Os datos dos que dispoñemos indícannos que o uso que fan dela é un 15% menor que o 

dos nacionais. Tampouco colapsan as urxencias: hai estranxeiros sen tarxeta sanitaria 

que só poden ir a urxencias. Aínda así, só representan o 5% dos usuarios deste servizo. 

2. Veñen cometer delitos  

A poboación estranxeira incide de forma directa no aumento da delincuencia. 

¿Verdade ou mentira? Todo indica que é mentira. En 2002, coa metade de inmigrantes, 

http://www.soitu.es/soitu/2008/09/04/actualidad/1220544309_294622.html
http://www.soitu.es/soitu/2008/09/04/actualidad/1220544309_294622.html
http://www.soitu.es/soitu/2008/02/07/actualidad/1202374978_992740.html
http://www.soitu.es/soitu/2008/02/07/actualidad/1202374978_992740.html


a taxa de criminalidade era 1,5 puntos superior á de 2006. Polo tanto, non hai 

correlación entre inmigración e delincuencia. A policía confirma que 63,5% das bandas 

criminais son mistas (integradas por nacionais e estranxeiros).  

3. Quítannos o traballo. 

Os inmigrantes non quitan o traballo aos nacionais, senón que crean 

máis: ata xuño do ano pasado, 241.000 inmigrantes crearon unha empresa. Esta 

realidade descobre outro mito: o nivel de cualificación dos inmigrantes é 

superior ao do posto de traballo que ocupan. Ademais, en xeral, veñen igual ou 

mellor preparados ca os nacionais. A inmigración permite axustar os mercados e 

en tempos de crise os inmigrantes son os primeiros en ser despedidos. Por outro 

lado, é un feito que a meirande parte dos inmigrantes realizan os traballos que os 

nacionais non están dispostos a facer, pola súa dureza, porque son denigrantes, 

ou porque as condicións económicas son moi precarias. 

4. Non se adaptan aos nosos costumes  

¿Qué son os nosos costumes? Neste mundo en proceso de globalización 

estas diferenzas vanse disolvendo. É normal que na chegada haxa un choque 

inicial, pero o máis normal é que a adaptación se realice paulatinamente. Hai 

nacionais con formas de estar molestas, e non é por iso que dicimos que non se 

adaptan aos nosos costumes. Todos os pobos teñen a súa diferenciación pero isto 

non resta, en realidade aporta.  

5. Teñen moitos fillos e copan as axudas familiares 

Unha das aportacións dos inmigrantes foi evitar que o país siga estancado 

demograficamente, xa que a meirande parte deles son mozos en idade 

reprodutiva. Iso non significa que teñan moitos fillos, xa que adoptaron o noso 

modelo familiar. Pasamos de ter a máis baixa taxa de natalidade do mundo en 

1999 con 1,07 fillos por parella a 1,37, segundo o patrón municipal de 2007. O 

17,6% dos nacementos producidos no estado español no 2005 foi de pai ou nai 

estranxeira. 



6 – Os Inmigrantes tiran cos convenios e rebaixan as condicións de traballo 

dos traballadores nacionais. 

Unha vez máis nos enganan: en realidade quen tira cos convenios son os 

empresarios sen escrúpulos que consideran os inmigrantes como traballadores de 

segunda categoría. Os traballadores que acaban de chegar ao noso país en busca 

dunha oportunidade, non sempre coñecen a realidade laboral, nin os seus 

dereitos. Queren basicamente traballar, tal como moitos outros que en situación 

de paro están dispostos a aceptar calquera contrato. Ademais, a presión que 

sofren por obter un contrato laboral que lles permita adquirir o permiso de 

residencia, fai que acepten as condicións que lles ofrecen os explotadores. Os 

inmigrantes chegan sempre en condicións de discriminación, tal como noutras 

realidades sociais do noso país. Habería que preguntarse se as mulleres son 

responsábeis de percibir salarios máis baixos ca os homes.  

 

Estas son só seis das máis recorrentes mentiras sobre a inmigración, hai moitas 

máis, pero non nos vamos estender xa que só pretendo deixar unha advertencia, para 

que na nosa condición de traballadores, pensemos un pouco antes de falar sobre a 

inmigración. Por riba de todo isto está a nosa condición internacional proletaria, os 

traballadores somos todos iguais, procedamos de onde procedamos, e se nos entregamos 

a loitas entre nós non facemos máis que servir ao inimigo que sen dúbida ningunha é o 

capital. 
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