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PACT SOCIAL
PENTRU MIGRAȚIE

Să oferim ceea ce ne-ar placea să primim

Migrațiile nu sunt nicidecum un fenomen conjunctural, ci reprezintă o realitate structurală în toata
lumea, în Europa și în Euskadi. Ținând cont de legislația internă și europeană, cât și de dreptul
internațional umanitar și de drepturile omului, necesitatea de a oferi un răspuns adecvat acestei
realități devine o obligație. Are un caracter legislativ. Imigranții, solicitanții de azil, Minorii și Tinerii
Străini Neînsoțiți (MENAs și JENAs), migranții aflați în tranzit sau în situație de vulnerabilitate au
atât drepturi cât și obligații care trebuie să fie garantate.
Are, de asemenea, și o dimensiune etică și democratică, întrucât reprezintă capacitatea unei
societăți de a fi solidară și civilizată. Este vorba despre reacția individuală și colectivă față de
persoane care se află într-o situație dificilă. În acest caz, pot aparea două reacții, și anume, cea
de tipul “fiecare pentru sine” sau se poate promova posibilitatea de a ne ajuta unii pe alții. Etica
universală trebuie să se bazeze pe principiul “ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”. În ceea ce
privește migrația, principiul etic predominant este cel de a oferi exact ceea ce noi am avea nevoie
în cazul în care ne-am afla într-o situație asemănătoare.
Reacția față de migrație, pe lângă dimensiunea etică și legislativă, include de asemenea, și un
aspect ce ține de progres. Astfel, țările cele mai dezvoltate sunt cele care au știut să integreze
fluxurile de migrații și diversitatea culturală într-un mod pozitiv, ceea ce a ajutat societatea din
punct de vedere demografic.
În ciuda acestui fapt, discursurile referitoare la imigranți reprezentându-i ca o amenințare sunt
din ce în ce mai numeroase. Este vorba despre o prejudecată care are în vedere atingerea unor
scopuri politice partizane, prin intermediul unor declarații false, al rasismului și al populismului,
menite să răspândească teama în rândul populației. Drept urmare, idealurile și valorile europene
sunt puse la îndoială. Astfel, au aparut simptome îngrijorătoare: restaurarea frontierelor externe
și interne; un pas înapoi în ceea ce privește recunoașterea drepturilor omului în cazul imigranților
și al refugiaților; discursuri politice lansate la nivel instituțional care incită la ură și xenofobie; și
incapacitatea de a pune bazele unei politici comune de migrație.
Până în prezent, Euskadi a abordat într-un mod solidar fenomenul imigrației în diferitele sale
manifestări. Cu toate acestea, chiar și aici, populismul xenofob care are drept scop ambiția
de a se întemeia și de a se răspândi prin intermediul demagogiei, reprezintă o amenințare.
Propunerea acestui Pact Social pentru Migrație se înscrie în contextul obstacolelor și al șanselor.
Are drept scop instaurarea unei viziuni etice, preventive și proactive. Obiectivul etic al acestui
Pact este de a contribui la consolidarea reacției solidare și responsabile în fața necesităților unui
imigrant. Obiectivul preventiv este de a instaura o unitate socială și polítică transversală care să
combată populismul xenofob. Scopul său pragmatic este cel de a face față migrației în cadrul
unui proces de creștere și progres al societății noastre.

PUNCTE DE PLECARE Persoanele, organizațiile și instituțiile care am subsemnat acest Pact
Social Basc pentru Migrație, ținem cont de următoarele puncte de plecare:
A. Premiza politică: pluralism. Diversitatea este o parte esențială a istoriei și a identității
noastre colective. Suntem în favoarea unei societăți compuse din persoane cu origini și culturi
diferite, o societate implicată în promovarea valorilor pluralismului intercultural pentru a construi
o cetățenie incluzivă.
B. Premiza etică: solidaritate. Noile fenomene migratorii au nevoie de o intervenire etică care
face apel la solidaritate, nediscriminare și la egalizarea drepturilor și obligațiilor imigranților cu
restul populației, și pe care o considerăm drept cheie pentru un angajament comun.
C. Premiza pragmatică: necesitate. Societatea bască, pe lângă politicile de sprijin al familiilor,
are nevoie de imigranți pentru a face față necesităților demografice și ale pieței muncii.
Reprezintă un avantaj în ceea ce privește creșterea regiunii Euskadi pe parcursul următoarelor
decenii, ceea ce reprezintă o mare oportunitate.
ALTERNATIVE TRANSVERSALE Subsemnații acestui Pact, am decis să aplicăm următoarele
opțiuni transversale, în măsura în care ne este posibil:
I. Conviețuire. Suntem în favoarea găzduirii, integrării și a discursului care promovează
solidaritatea, diversitatea și conviețuirea. Respingem discursul bazat pe prejudecăți, stereotipuri
și care stigmatizează persoanele de origini sau culturi diferite.
II. Drepturile omului. Promovăm aplicarea integrală a drepturilor fundamentale, indiferent de
cetățenie, pe baza principiului egalității de tratament și de șanse și pentru a combate orice
formă de discriminare.
III. Caracter transversal. Includerea perspectivei diversității culturale în politicile sectoriale ale
administrației basce (ocuparea forței de muncă, cultură, domeniul locuințelor, serviciile sociale,
securitate).
IV. Coeziune. Sprijinim ferm universalitatea în domeniul educației, sănătății sau ajutoarele
sociale, precum și mijloacele de participare care asigură accesul la formarea și integrarea
socială și profesională, la un loc de muncă cât și la locuință, într-un cadru în care se promovează
egalitatea drepturilor și a obligațiilor.
V. Educație. Sprijinim crearea spațiilor educative inclusive în calitate de valoare strategică
în ceea ce privește integrarea și conviețuirea. Descoperirea unor noi realități, cunoașterea
și aprecierea reciproce reprezintă tipul de pedagogie esențială în procesul de socializare a
elevilor noștri.
VI. Dimensiune regională. Dorim să subliniem importanța dimensiunii regionale care se poate
considera drept un scenariu strategic în vederea unei integrări cotidiene efective. Autoritățile
municipale contribuie la îmbunătățirea conviețuirii și la creșterea coeziunii sociale, ceea ce
reprezintă o valoare superioară dignă de sprijin și promovare.
VII. Egalitate. Susținem că egalitatea între femei și bărbați trebuie să fie considerată drept un
principiu de bază și piatra de temelie a conviețuirii, precum și faptul că vocația sa interculturală
și interconfesională trebuie să fie recunoscută la nivel universal. Acest angajament se
materializează prin includerea efectivă a perspectivei egalității de gen în cadrul politicilor privind
migrația cât și în cele legate de protecția socială.
VIII. Limbile locale. Punem accentul pe dreptul de a învăța limbile societății gazde, întrucât
reprezintă un factor cheie în cadrul procesului de integrare și adaptare a imigranților, facilitând
astfel mijloacele necesare în acest scop.

IX. Colaborare. Promovăm importanța cooperării dintre diferitele niveluri instituționale și sociale.
Este absolut necesar să consolidăm rolul rețelei asociative prin instaurarea unor mecanisme
eficiente de dialog și colaborare permanentă, încurajând rolul pe care îl au organizațiile de
sprijinire a migranților în primirea și integrarea acestora din urmă. Colaboarea devine imperativă
mai ales în acest domeniu, și anume, punerea accentului pe ceea ce avem în comun și nu pe
ceea ce ne deosebește.
ANGAJAMENTE SPECIFICE. Având în vedere cele menționate anterior, sprijinim cu fermitate
dezvoltarea următoarelor angajamente specifice în domeniile de competență corespunzătoare:
1. Responsabilitate comună. Colaborarea cu alți agentí sociali pentru a promova principiul
responsabilității comune în cadrul Uniunii Europene, în ceea ce privește loialitatea și colaborarea
cu instituțiile de stat și europene, prin intermediul unor propuneri care să materializeze
angajamentul reciproc.
2. Fermitate. Menținerea unei unități sociale și politice cu scopul de a asigura decizia majorității
democratice, cu privire la orice pretenție de a obține avantaje politice sau electorale necuvenite
prin intermediul mesajelor xenofobe.
3. Imigrație reglementată. Promovarea unor mijloace care să extindă posibilitățile imigrației
legalizate și care să țină cont de realitatea țărilor de origine, de planurile de migrație, cât și de
evoluție demografică în spațiul european.
4. Solicitanți de azil și refugiați (persoane strămutate). Dezvoltarea acțiunilor destinate să
îmbunătățească din punct de vedere cantitativ și calitativ primirea și integrarea persoanelor
care solicită protecție internațională și a celor refugiate, atât la nivel european și statal, cât și
regional (în regiunea Euskadi).
5. Migranți în situație de vulnerabilitate. Punerea la dispoziție a mijloacelor necesare pentru a
soluționa în mod adecvat nevoile migranților aflați în situație de vulnerabilitate, punând accentul
pe cazul femeilor, minorilor și al persoanelor care au fost victimele încălcării drepturilor omului.
6. Migranți în situație nereglementată. Adunarea mijloacelor necesare pentru a oferi
un răspuns umanitar bazat pe solidaritate în vederea facilitării proceselor de autonomie, la
momentul sosirii migranților care se află în tranzit, sau care nu dispun de documentele necesare.
7. Minori Străini Neînsoțiți (MENAs) și Tineri Străini Neînsoțiți (JENAs). Punerea la
dispoziție a mijloacelor necesare pentru a oferi un răspuns în comun, echitabil și care să țină
cont de obligațiile legale, de respectarea principiului interesului superior al copilului, cât și de
proiectul de integrare socială și profesională a acestor tineri.
8. Intervenție umanitară. Oferirea unui răspuns în limita capacităților instituționale, apelurilor
de tip umanitar lansate de ONG-uri internaționale sau locale care acționează la fața locului, fie
în Marea Mediterană, în țările de origine sau de tranzit.
9. Intervenție preventivă. Sprijinirea sau dezvoltarea proiectelor de cooperare menite să
abordeze cauzele sărăciei, nedreptății și inegalității în țările de origine ale migranților și să
promoveze capitalul său uman și punctele forte la nivel local.
10. Promovarea culturii de conviețuire. Promovarea unei culturi bazate pe solidaritate,
promovarea responsabilității în comun și a protecției pluralismului, a drepturilor omului și a
egalității, cât și a respingerii oricărei forme de rasism și de discriminare.

