
Ademáis da:  

Exclusión sanitaria das persoas migrantes en situación irregular. 

Intensificación das redadas racistas e da persecución sistemática das persoas 
migrantes. 

Persecución específica do colectivo de vendedores ambulantes na Galiza. 

Aumento das situacións de explotación laboral do colectivo na Galiza, especial-
mente nos ámbitos do emprego doméstico, das explotacións agrícola-gandeiras e 
do séctor pesqueiro. 

Fortísimos recurtes dos orzamentos públicos adicados ao Colectivo migrante da 
Galiza. 

Existencia  no Estado Español dos CIES e a continúa violación de dereitos que se 
producen  nos mesmos  

foroinmigracionsantiago@yahoo.es   

   sosdereitosmigrantes@gmail.com 

NON O PODEMOS PERMITIR ! 

SÚMATE 

DEREITOS DAS PERSOAS          

MIGRANTES EN GRAVE PERIGO !     

 Os aberrantes e vergoñantes  acontecementos que están a    
suceder nas últimas semanas nas Fronteiras españolas de Ceuta e 
Melilla confirman as denuncias que se viñan realizando de prácticas 
violentas, posiblemente  delictivas, e en todo caso  irregulares por    
parte da Policia e da Garda Cívil no “control” desas fronteiras.  Engadi-
mos a iso, o intolerable  anuncio do Goberno Central de realizar    
cambios lexislativos que regularicen  ese tipo de prácticas 
(nomeadamente a expulsión inmediata sin garantías legais dos detidos 
xa no interior do territorio español) e actuacións, que van en contra dos 
máis elementais principios democráticos e dos dereitos humanos. 
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