
CARTA DE PRINCIPIOS DO FORO DE INMIGRACIÓN 
 

 
Estamos a vivir tempos convulsos. Vemos día a día como os sectores populares van sufrindo, mediante recortes 
de dereitos e empeoramento das condicións de vida e traballo, as consecuencias dunha crise que non lles 
corresponde asumir, xeradora dunhas maiores doses de competencia e conflitividade entre a poboación, 
alentada polos discursos xenófobos e prácticas racistas que teñen saído á luz.  
 
Ao mesmo tempo, a escalada de represión e criminalización de calquera tipo de protesta ou disidencia 
acompaña o agromar dun malestar social que pode ser o xermolo dun proceso de mobilización mais amplo e de 
carácter verdadeiramente transformador, capaz de atacar os cimentos do sistema e abordar as situacións de 
desigualdade e exclusión vixentes.  
 
Máis que nunca debemos tomar posicións e loitar polo que é noso. Hai tempos de conquistas, outros de 
resistencia; ambos son necesarios. Por todo isto, e para facer fronte ao novo escenario no que nos toca traballar, 
o FORO DE INMIGRACIÓN quere achegar os seguintes puntos que conformarán o seu marco 
ideolóxico e de actuación no actual período: 

 
1- Denunciamos o enfoque instrumental que asumen os procesos migratorios no contexto da globalización capitalista e a 
súa orientación para suplir a demanda de man de obra barata e baixo condicións de inseguridade xurídica e social, co fin 
de satisfacer as necesidades do mercado e garantir a competitividade das economías dos países centrais a conta dunha 
paulatina precarización da vida e dun retroceso nos dereitos sociais e laborais.  
 
2- Recalcamos a interrelación das migracións co modelo de desenvolvemento adoptado polos países capitalistas 
centrais, asentado nunha relación de subordinación dos países periféricos aos intereses dos primeiros e no espolio dos 
seus recursos naturais, enerxéticos, produtivos e humáns mediante diferentes mecanismos políticos e militares 
perpetrados por institucións como o FMI, o Banco Mundial, a Unión Europea ou a OTAN, dirixidos a salvagardar as 
vantaxes e beneficios das empresas transnacionais.  
 
3- Manifestamos que dita lóxica mercantilista e violenta xustifica a adopción polo Estado español, a Unión Europea e 
outros países centrais, dunhas políticas migratorias caracterizadas polo control de fronteiras, regulación de fluxos, 
tratamento criminalizador das migracións, represión e violación dos dereitos fundamentais. En definitiva, afirmamos 
que o teor restritivo e delictuoso das actuais políticas migratorias ten como finalidade dar cobertura e lexitimar a 
explotación e submisión das persoas migrantes aos intereses do capital.  
 
4- Sinalamos que as migracións teñen servido, xa sexa desde o enfoque de seguridade, desde o control de ordenamento 
de fluxos, como tamén desde a óptica aparentemente máis humanitaria -mediante a retórica da persecución ás mafias e 
redes de tráfico de persoas ou programas de cooperación e axuda ao desenvolvemento- de coartada para a penetración 
neocolonial da Unión Europea, os Estados Unidos de América e demais países centrais en diferentes territorios, 
especialmente no continente africano, baseada en manobras e instrumentos económicos, políticos e militares.  
 
5- Declaramos o carácter positivo das migracións como factor de enriquecemento, dinamización e cohesión social, 
defendemos a oportunidade de desenvolver proxectos vitais alí onde a persoa o considere oportuno co recoñecemento de 
plenos dereitos por ser residente dunha cidade, sen que esta concepción supoña un menoscabo do dereito a vivir na 
propia terra.  
 
6- Sinalamos que a mestura de culturas, que historicamente serviu ao desenvolvemento das sociedades e ao avance do 
progreso humano, vese, en circunstancias de crise, convertida en caldo de cultivo da xenofobia e a discriminación. 
 
Porque a solución nunca é quitarlle aos que menos teñen, senón asegurar os dereitos que tanto esforzo custou acadar e 
estendelos á nosa nova conveciñanza, desde o Foro de Inmigración presentamos a nosa táboa de reivindicacións básicas:  
 

� O cumprimento de todos os convenios internacionais de protección de dereitos humanos e a apertura das 
fronteiras, xa que a súa existencia viola o dereito á libre circulación das persoas recollido no artigo nº13 da 



Carta de Dereitos Humanos, así como o cumprimento do dereito ao asilo recollido no artigo nº14 debido á 
persecución por mor de motivos políticos, relixiosos, de orientación sexual ou de xénero. 

 
� A suspensión da débeda externa de países empobrecidos así como a explotación dos seus recursos por parte 

dos países enriquecidos, o cal favorece a desigualdade dos países e das súas sociedades. 
 

� Reformular o concepto de cidadanía vinculándoo á residencia e non ao de nacionalidade, o que implicaría o 
dereito ao voto das persoas estranxeiras  residentes e garantiría o acceso e inclusión en condicións de igualdade 
aos servizos públicos de educación, sanidade e benestar social. 

 
� O dereito ao traballo digno e, nos casos de explotación laboral das persoas traballadoras, a garantía do 

tratamento da poboación migrante como vítimas, con dereito preferente e efectivo para obter autorizacións de 
residencia e traballo. 

 
� Loitar contra o patriarcado nas súas diferentes formas, combatendo a violencia estrutural que golpea ás 

mulleres, e de forma máis acusada ás migrantes, desvelando o importante papel que desempeñan para as tarefas 
de coidado e afecto, sen apenas o recoñecemento social e retribución axeitada, e garantir a equiparación total de 
dereitos. Concretamente, rexeitamos o feito de que as mulleres en situación irregular que sexan vítimas de 
violencia de xénero, estean en situación de explotación ou de trata, poidan ser obxecto dun expediente de 
expulsión en paralelo á súa denuncia por maltrato, desencadeando un efecto desincentivador da denuncia.  

 
� Fomentar o diálogo entre culturas con medidas que favorezan a educación na diversidade, creación de ámbitos 

de diálogo intercultural, eventos culturais e presenza de todas as culturas minoritarias nos medios de 
comunicación. 

 
� O respecto coa imaxe pública das persoas migrantes. Para que a imaxe que transmiten os medios sexa 

fidedigna e non se deixe guiar por criterios sensacionalistas que lesionen os dereitos destes e para que non 
informen ao público baseándose en tópicos xeneralizados, evitando así perpetuar a discriminación da poboación 
migrante na sociedade. 

 
� O peche inmediato dos CIEs, xa que as condicións de internamento nos CIEs, demostrados por varios 

informes, coloca ao Estado español entre os países máis duros na aplicación da “Directiva da Vergoña”, que 
condena ás persoas á privación de liberdade por unha falta administrativa, sendo este o único caso na lexislación 
vixente e supoñendo unha vulneración da liberdade das persoas. 

 
� A suspensión de detencións ilegais, redadas policiais e identificacións baseadas en criterios étnicos.  

 
� A derrogación da Lei de Estranxeiría pola vulneración de dereitos fundamentais, como os que se deducen 

dos seguintes puntos:  
 

 - A adopción do plano de retorno voluntario como mecanismo de extorsión do estado, xa que a súa 
finalidade é a expulsión efectiva das persoas migrantes unha vez que xa non son útiles para a engrenaxe 
económica e o mercado laboral.   
 
 - Defendemos o dereito do reagrupamento familiar como valor fundamental. A  vinculación de 
inmigración co mercado de traballo non debe supor as persoas migrantes como simples instrumentos do capital. 
 
 - Condenamos rotundamente a posibilidade de repatriación de menores inmigrantes. 
 
 - Rexeitamos as posibles sancións para persoas, asociacións e ONGDs que de forma solidaria axudan a 
persoas en situación irregular. A solidariedade non é delito. 
 

A derrogación da lei e o recoñecemento dos dereitos anteriormente citados vinculados á apertura inmediata dun 
procedemento de regularización da poboación inmigrante residente en situación irregular e o establecemento dun novo 
marco de política migratoria con garantías, enraizado no recoñecemento da débeda adquirida coas comunidades e países 
de orixe, na dignidade humana e na equiparación de dereitos en base a unha concepción de cidadanía por residencia. En 
definitiva esiximos a igualdade de dereitos e obrigas para todas as persoas.  


