
No a més lleis contra els i les immigrants 
 
 
Les condicions de vida dels i de les immigrants a Espanya poden empitjorar. A la discriminació i al 
maltractament que significa la falta de papers, les feines precàries i la falta de drets democràtics, poden 
afegir-se noves mesures d’aquí a poc temps. 
 
El govern espanyol vol imposar a tots els immigrants expulsats un nou "protocol de seguretat" que pre-
veu l'embarcament en avions de totes les persones a expulsar lligades amb "llaços de seguretat", "gri-
llons metàl·lics", "caputxes", "cascs" i "camises de força". Aquestes mesures desprecien la dignitat de 
les persones reconeguda a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la Constitució. Una societat 
que tolera aquestes pràctiques es degrada i envileix en el seu conjunt. 
 
La política d'expulsions és profundament inhumana i equivocada. Les persones que emigren ho fan 
impulsades per la recerca d'una vida digna. L'expulsió les retorna violenta i injustament a la fam, la 
misèria, les guerres o l'opressió política de què van fugir. Les expulsions no aturaran els fluxos migra-
toris, però sí que provocaran sens dubte més morts, sofriments i vexacions contra els éssers humans. 
Com a exemple està la recent mort de l'immigrant nigerià Osamuyia Aikpitanhi, a conseqüència de 
l'asfíxia produïda per la brutal actuació de diversos agents de policia, que el van lligar i emmordassar 
durant el vol per a la seva expulsió. 
 
A més el Senat ha elaborat una proposició de Llei que preveu la desaparició de l'arrelament de 3 anys, 
l'ampliació a 70 dies de presó en els centres d'internament i sobretot la prohibició de l'empadronament 
per als sense papers. Aquesta última mesura és especialment greu perquè significaria que els immi-
grants sense papers, més d'un milió de persones, no podrien accedir ni a la sanitat ni a l'educació. 
 
Els col·lectius d'immigrants, entitats i associacions que defensem la igualtat de drets ens hem de mobi-
litzar per frenar aquestes mesures i per a això convoquem una 
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