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Introducció

«The vocabulary of integration becomes heavily imprinted with historical, political and
social processes associated with the nation state and national self-understanding. Put
another way, these national state organisational contexts and self-understandings –while
obviously not static and unchanging– affect the perceptions of immigrants ‘others' and
thus the chances of their integration»

(Geddes, 2003, pàg. 23)

A l'hora de desenvolupar les seves polítiques migratòries, els estats han

d'enfrontar-se a una disjuntiva: d'una banda, la d'exercir la seva capacitat de

decidir qui entra al territori i, de l'altra, decidir qui forma part de la comunitat

dins de l'estat; en definitiva, definir qui és ciutadà d'aquesta comunitat con-

creta i sobre qui s'exerceix la sobirania. Acceptat el fet que les migracions in-

ternacionals són un reflex de les societats globals liberals, i revisades les polí-

tiques engegades per controlar el moviment de persones, cal preguntar-se què

succeeix una vegada aquestes persones són acollides en un país. En suma, es

tracta de revisar fins a quin punt els governs es doten de polítiques que afavo-

reixen o no la inclusió d'aquestes persones en les noves societats d'arribada.

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb els disset objectius

de desenvolupament sostenible, estableix la base perquè la integració dels mi-

grants s'ha convertit en una qüestió global, en predicar «no deixar ningú en-

rere». Tal com hem vist en el mòdul anterior, els intents per a crear un marc

mundial de gestió de la migració són constants, i en aquesta obstinació la

qüestió de la integració és un tema central. Malgrat això, fins avui hi ha una

gran divergència sobre què i com s'entén la integració dels migrants, i cada es-

tat desenvolupa la seva resposta en funció dels seus interessos. Així, són qües-

tions històriques, polítiques, socials o econòmiques les que fan decidir en ca-

da estat què s'entén per integració i com afrontar-la, tal com succeïa amb la

política migratòria.

La integració dels migrants (immigrants i desplaçats forçosos) és rellevant tant

en l'àmbit intern d'un país concret com en l'internacional. En l'àmbit domès-

tic, ens referim al fet que la integració dels migrants permet mantenir una so-

cietat inclusiva, cohesionada i estable, disminuint la possibilitat de fragmen-

tació social i política, i els corrents populistes i nacionalistes cada vegada més

grans. En l'àmbit internacional, podem afirmar que els fracassos en integració

tenen efecte sobre la comunitat internacional, en primer lloc, alimentant dis-

cursos contra la immigració i alimentant la por dels efectes de l'arribada de

persones als països; en segon lloc, perquè el desequilibri d'oferta i demanda en

el mercat de treball (particularment la falta d'ocupació entre els migrants alta-
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ment qualificats o la falta d'encaix entre la qualificació i el tipus d'ocupació)

porta una pèrdua de potencial per a tots els actors implicats: país d'acollida,

país d'origen i el mateix migrant.

No hi ha consens sobre una definició única d'integració. Si bé les definicions

existents comparteixen punts en comú, continuen essent específiques del con-

text o del país. L'OIM hi fa una primera aproximació i dona aquesta definició

general d'integració dels migrants:

«Procés mitjançant el qual els migrants són acceptats en la societat com a individus i
com a grups. En general, es refereix a un procés d'adaptació bidireccional per part dels
migrants i les societats d'acollida, en el qual els requisits particulars per a l'acceptació per
part de la societat d'acollida varien d'un país a un altre. La integració no implica neces-
sàriament l'assentament permanent. Però implica la consideració dels drets i obligacions
dels migrants i les societats d'acollida, l'accés a diferents tipus de serveis i al mercat labo-
ral, i la identificació i el respecte d'un conjunt central de valors que uneixen els migrants
i les comunitats d'acollida de manera conjunta.»

(Perruchoud i Redpath-Cross, 2011, pàg. 51; traducció de l'anglès feta per l'autora del
mòdul)

En aquest marc, en el primer apartat del present mòdul revisarem els tres

models clàssics d'integració que s'han desenvolupat en diferents països. En

el segon apartat revisarem diferents dimensions del procés d'integració, cen-

trant-nos tant en l'anàlisi de les polítiques com en la situació d'inclusió dels

migrants. En el tercer apartat revisarem la importància de la governança mul-

tinivell per a aplicar polítiques d'integració. Finalment, revisarem l'altra cara

de la moneda de la integració: la percepció de la societat d'acollida davant el

fenomen migratori.
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Objectius

Els objectius d'aquest mòdul són els següents:

1. Conèixer les lògiques de les polítiques d'acollida i integració.

2. Diferenciar entre els principals models d'integració clàssics.

3. Revisar el procés d'integració dels immigrants a partir d'un model multi-

dimensional.

4. Analitzar la governança vertical i horitzontal que es produeix en la inte-

gració d'immigrants.

5. Estudiar els principals indicadors per a mesurar les percepcions i les acti-

tuds dels ciutadans davant la immigració.
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1. Breu revisió de les teories d'integració clàssiques

Tal com hem dit en la introducció, la política d'integració, també anomenada

política per a immigrants, es refereix a les condicions que els estats (i els di-

ferents nivells de govern) donen als immigrants residents. Els immigrants ne-

cessiten polítiques específiques que tenen com a objectiu influir en la situació

en què es troben al país d'acollida. Amb això fem referència a l'accés al mercat

de treball, a les condicions pel que fa a l'habitatge, la sanitat o l'educació, i a

les polítiques desenvolupades entorn de l'obtenció de la nacionalitat, la parti-

cipació política o la lluita contra la discriminació.

Hi ha una diferència clara en la política desenvolupada pels estats en funció

de la via d'arribada de l'immigrant (de manera regular o de manera irregular) o

l'estatus amb què entra i es queda. Així, mentre que les persones que disposen

d'una residència permanent tenen un major nombre de drets i es beneficien

d'un major nombre d'actuacions concretes, els que són treballadors convidats

tan sols poden beneficiar-se d'una part d'aquest drets i actuacions. Finalment,

en la majoria dels països, les persones que entren de manera irregular tenen

pocs o cap accés al desenvolupament normatiu existent.

La gran majoria dels països occidentals han desenvolupat un procediment

d'accés ràpid i ampli a les polítiques socioeconòmiques de manera similar al

que té el conjunt de la població, atès que es tracta d'atreure treballadors i

s'entén que aquest accés els facilita la incorporació a la societat, i un proce-

diment d'accés menys ràpid a les actuacions relacionades amb la política i la

cultura, sense ser-ne exclosos del tot, atès que això afebliria l'essència mateixa

del sistema democràtic.

Les polítiques d'immigrants o d'integració es classifiquen en polítiques direc-

tes i indirectes (Hammar, 1985). Amb això es fa referència al fet que poden

ser polítiques que van dirigides de manera directa al conjunt de la comunitat

immigrant o a un grup específic d'immigrants (sia per pertànyer a un grup

social específic –dona, menors, LGTBI– o per disposar d'una nacionalitat con-

creta), o polítiques que van dirigides al conjunt de la població i que afecten

indirectament la comunitat immigrant com a part de la societat.

Contingut complementari

En l'apartat següent presen-
tem el model desenvolupat
per Entzinger (2000) sobre la
base de l'anàlisi de la integra-
ció en les actuacions desenvo-
lupades en tres dimensions (le-
gal i política, socioeconòmica i
cultural).
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En termes generals, el conjunt d'aquests dos tipus de polítiques (específiques i

generals) ha tingut com resultat els tres models clàssics de política d'integració

(Castle i Miller, 2004): exclusió diferencial, assimilacionista i multicultural (o

intercultural).

La filosofia d'un model d'integració o un altre, més o menys inclusiu, estarà en

funció dels interessos particulars del país i dels seus processos històrics i insti-

tucionals (Favell, 2001). En termes generals, es diu que un estat és no inclusiu

o desigualitari quan la comunitat immigrant té menys drets que el conjunt de

la població o quan se li nega una sèrie d'oportunitats que li permet accedir a la

participació en la societat d'acollida (per exemple, classes d'idiomes). Vegem

cadascun d'aquests drets i oportunitats, del més excloent al més igualitari.

1.1. L'exclusió diferencial o aculturació

Aquest model parteix de la base de la creació d'un sistema excloent o que

separa entre nacionals i immigrants en un marc pel qual l'única definició de

societat dominant és la comunitat de naixement i descendència. La idea de la

qual es parteix és que solament hi ha un grup dominant i establert, el de la

societat d'acollida, el qual té l'expressió en la posada en marxa d'una sèrie de

polítiques excloents (la negació a l'accés a drets i llibertats). Amb aquest model

els immigrants tindran accés, gairebé de manera exclusiva, al mercat de treball,

però no podran gaudir d'un altre tipus d'ajudes, compensacions o polítiques

que proporcionin les administracions. En general, es caracteritza per l'exclusió

en aspectes com la residència, l'accés a la nacionalitat, la reagrupació familiar,

la participació política o l'educació.

Aquest marc normatiu restrictiu ha fet que els immigrants es converteixin en

una minoria que tan sols participa d'una part de la societat (especialment la

vinculada al mercat de treball), però que no pot desenvolupar-se amb una

participació plena en el conjunt de la societat, atès que no se li permet legal-

ment. Aquest model ha portat a un enfrontament entre la societat d'acollida

i els nouvinguts diverses vegades, ja que busca mantenir dos (o més) grups

diferenciats i amb escassos ponts de comunicació entre ells. Igualment, acaba

creant un vincle molt fort entre aquestes minories i l'estatus socioeconòmic

(la classe social) del qual parteixen, mentre que s'inhabilita la possibilitat de

millorar l'estatus de classe o de reivindicar drets mentre són exclosos de les

esferes decisòries.

L'exclusió diferencial ve donada per una vigilància acèrrima de les fronteres i

busca poder controlar qui es troba al territori. Aquest model s'ha desenvolupat

en gran manera en països on la política migratòria s'ha basat en un sistema de

contractació en origen de manera temporal, i això permet als estats adoptar

mesures de tipus restrictiu (exemples clars d'això es donen en països del golf

Pèrsic o del sud-est asiàtic). En definitiva, condiciona o dificulta la integració

dels nouvinguts, ja que són persones que es quedaran per un temps limitat al

Contingut complementari

A vegades la literatura assimi-
la aquesta classificació a la in-
tegració dels immigrants sobre
aspectes culturals i/o religiosos
gairebé de manera exclusiva.
En aquest text s'amplia també
a les dimensions econòmiques,
socials o polítiques perquè en-
tén que aquests tres models in-
clouen tot tipus de pràctiques
polítiques.
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territori. Un mateix país pot tenir aquest model per a un tipus de migrant (els

temporals a Alemanya o Suïssa, per exemple), mentre que en desenvolupa un

altre més inclusiu per a un altre estatus legal de migrant.

1.2. L'assimilacionisme

Perruchoud i Redpath-Cross (2011, pàg. 11) entenen per assimilació, tal com

es recull en el «Glossari sobre migracions» elaborat per l'OIM:

«Adaptació d'un grup social o ètnic –generalment una minoria– a un altre. Assimilar signi-
fica adoptar l'idioma, tradicions, valors i comportaments, i fins i tot qüestions vitals fona-
mentals, i modificar els sentiments d'origen. L'assimilació va més enllà́ de l'aculturació».

Es pot afirmar que l'assimilacionisme parteix de l'ideal republicà que tots els

ciutadans són iguals i que, per tant, la integració ha de basar-se en la imposició

d'una identitat i una ciutadania única i idèntica per a tothom, especialment en

l'esfera pública. En aquest marc, l'esfera privada no té importància, ja que en la

pràctica és la pública la que s'ha de reconèixer com a igualitària. Per a posar en

marxa aquest tipus de societat, els immigrants han d'incorporar-se a la societat

d'acollida mitjançant un procés unilateral d'adaptació. L'immigrant haurà de

renunciar a les seves particularitats i característiques distintives (lingüístiques,

religioses, socials i culturals) a fi de passar a formar part de la majoria.

A fi d'aconseguir aquest model d'incorporació, els governs han posat en marxa

una sèrie de polítiques que afavoreixen aquestes condicions. En concret, hi

ha una insistència a estudiar i usar l'idioma i en els costums marcats per la

cultura dominant. L'accés a certs drets o polítiques públiques està en funció

de la capacitat que cada immigrant té per a adaptar-se a les pautes i patrons

de comportament establerts pel país d'acollida. Per tant, les institucions de

l'Estat tenen com a objectiu treballar en aquest sentit i buscar crear una societat

homogènia, afeblint les diferències. Les persones que s'assimilin seran les que

passaran a ser membres de la societat, de la nació, i per tant ciutadans amb

plens drets i llibertats.

Igual que en el model d'aculturació, el que s'ha dit s'ha donat en major mesura

en la majoria dels països occidentals, especialment en algunes àrees com les

vinculades a l'aprenentatge de l'idioma o l'accés a la nacionalitat. En qualse-

vol cas, l'assimilacionisme no es dona de manera exclusiva en cap país, i en

l'actualitat ha passat a formes més flexibles d'integració. França ha estat la ba-

se d'aquest model durant molts anys; les contradiccions com a sistema únic

han estat notables, principalment per les implicacions racistes que comporta

la negació o el rebuig de la diversitat o del reconeixement de certs drets per

ser part d'una minoria.
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1.3. El multiculturalisme (i la interculturalitat)

El tercer model, el multicultural, té la base en l'acceptació de la diversitat i en

la garantia que les diferències seran respectades pel conjunt de les institucions

i la societat. El multiculturalisme significa que tota persona serà integrada en

les mateixes condicions independentment de les seves característiques indivi-

duals, amb la limitació que hi hagi acceptació de certs valors centrals. Aquests

valors o principis centrals són discutits àmpliament, ja que alguns autors els

posicionen al nivell dels drets humans, mentre que d'altres els defineixen de

manera més extensa (idioma, religió, etc.).

Aquest model afirma que, acceptats aquests principis, qualsevol persona passa

a formar part plenament de la societat d'acollida i, per tant, és beneficiària de

drets i llibertats en igualtat de condicions que una persona nacional. En aquest

marc, la pràctica dels estats ha deixat veure dues vies possibles d'integració

multicultural: en la primera via, que és definida com a laissez-faire, l'Estat per-

met la diferència però no hi dona suport ni en promou la diversitat o el man-

teniment (p. ex., als Estats Units), i en la segona via, que és la predominant en

països com Canadà o Suècia, l'Estat i els diferents nivells de govern busquen

assegurar el manteniment d'aquesta diversitat mitjançant polítiques concre-

tes. A més, en aquest marc la ciutadania, la societat d'acollida, té la voluntat

d'acceptar i reconèixer aquesta diversitat.

Per tant, aquesta segona via d'intervencionisme polític fomenta actuacions

que busquen la inserció en la societat d'acollida mitjançant la convivència

de cultures diverses. Alguns autors troben que aquest marc de diversitat cul-

tural acceptada i promoguda per l'Estat i la societat ha tingut com a efecte

l'aparició d'un nou model: l'intercultural. A diferència de la multiculturalitat,

on les diversitats subsisteixen, la interculturalitat comporta el naixement de

noves pautes socials, econòmiques i polítiques dibuixades per la mescla de la

diversitat. En aquest marc, els diferents nivells de govern desenvolupen polí-

tiques d'entesa, convivència i mescla.

Si bé aquest model multicultural és el més estès en aquests moments, ja que

assegura la justícia i cohesió socials, és carregat de certa polèmica. Per a al-

guns polítics i grups de la societat civil, representa una desvirtualització de

l'essència social, econòmica, política i cultural de l'estat-nació. En definitiva,

l'identifiquen amb un perill per al grup dominant i una amenaça per a la cul-

tura i la identitat pròpia.

1.4. D'un model a un altre

Tal com hem dit, el procés d'integració és llarg i molt complex. Igualment, no

hi ha models absoluts en cap país. Malgrat l'important debat que els models

han suscitat en els àmbits acadèmic i polític, és difícil sostenir la identificació

d'un model com a tal en un país concret. Al llarg dels anys, s'ha produït un pas
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d'un model a un altre i els estats han adoptat característiques de l'un i l'altre

d'acord amb les seves necessitats; especialment, trobem una coexistència del

model assimilacionista juntament amb el multiculturalista.

La posada en marxa d'un model o altre ha estat justificada per diversos motius.

En primer lloc, el tipus de política concreta de què es tracti. En la majoria

dels països, l'accés a la nacionalitat passa perquè els immigrants demostrin

el seu coneixement de l'idioma, la cultura o respectin els principis del país

d'acollida, en definitiva, per demostrar que han acceptat i assimilat els valors

predominants. Igualment, hi ha països en el sistema educatiu dels quals els

infants, a banda d'aprendre l'idioma del país, s'han posat en marxa actuacions

per a ensenyar l'idioma del país d'origen dels mateixos infants o els pares,

decantant-se per un model multicultural.

En segon lloc, la posada en marxa d'un model o altre està molt vinculada a la

procedència de l'immigrant. La majoria dels països creen un marc privilegiat

d'actuació amb les persones que procedeixen de les seves excolònies, amb les

quals desenvolupen un model multicultural. Així, trobem actuacions positi-

ves vinculades a la dimensió cultural (suport a la celebració de les festes patri-

òtiques) o de facilitació legal i política (facilitació a l'accés a la nacionalitat),

i això és justificat, en bona mesura, per l'existència de patrons de similitud

cultural i per les relacions polítiques entre el país de destinació i l'excolònia

de procedència. Un altre exemple són els privilegis que tenen els ciutadans de

països de la Unió Europea quan emigren a un altre estat comunitari.

I, finalment, cal destacar l'estatus legal que ostenta l'immigrant i la via d'accés

al país d'acollida. Tal com hem dit, la porta d'entrada al país determina el tipus

d'accés a les polítiques públiques, als recursos o a la igualtat d'oportunitats

que té un immigrant per a poder integrar-se. En aquest marc és clar que en

la majoria dels països la immigració en situació irregular es veu com la forma

més severa de rebuig (exclusió diferencial), tant per a fer prevaler els drets de

l'immigrant com per a participar de qualsevol política pública (accés al mercat

de treball o ajudes socials proporcinades per l'Administració pública).
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2. Les tres dimensions de la integració

L'estudi científic del procés pel qual els immigrants s'assenten en un país

d'acollida té una història llarga. És l'Escola de Chicago la que, als anys vint,

popularitza l'anàlisi a partir d'estudis de la sociologia urbana. D'acord amb

Pennix i Garcés-Mascareñas (2016), hi ha principalment tres perspectives per

a analitzar les polítiques d'immigració. La primera és analitzar el mateix ob-

jecte d'estudi, és a dir, l'immigrant per si mateix i el seu comportament en

arribar al país de destinació, o a la societat d'acollida i la seva manera de reac-

cionar davant l'arribada d'immigrants. La segona està focalitzada a conèixer

l'efecte dels immigrants com a comunitat. En concret, revisa fins a quin punt

els immigrants com a grup estan integrats, o com afecta aquesta comunitat

sobre les principals institucions de la societat d'acollida. Finalment, la tercera

és estudiar diferents dimensions del procés d'assentament dels immigrants i,

en concret, pretén examinar (classificació desenvolupada per Entzinger l'any

2000): 1) les condicions legals i les dimensions polítiques; 2) les dimensions

socioeconòmiques, i 3) la integració en l'esfera sociocultural. Aquesta secció

desenvoluparà aquest últim punt, lligat a revisar la inclusió o exclusió dels

immigrants en les societats d'acollida.

La integració està relacionada amb diferents polítiques i diversos aspectes de la

vida dels migrants, i, per tant, les dades sobre la integració dels migrants donen

una àmplia gamma d'informació, que abracen aspectes com la inclusió dels

migrants en les esferes econòmica, social, cultural i política de la societat, o la

discriminació a la qual s'enfronten. Desafortunadament, les dades analitzables

es limiten als països amb ingressos alts, i per això fer una revisió comparada

de manera global és gairebé impossible.

Migrant Integration Policy Index

El Migrant Integration Policy Index (MIPEX) s'ha convertit en una eina bàsica per a me-
surar les polítiques d'integració de migrants a tot el món.

En l'actualitat, aquesta base de dades analitza 8 àrees polítiques en 38 països mitjançant
la definició de 167 indicadors que permeten mesurar fins a quin punt cadascun d'aquests
països té un marc jurídic favorable per a integrar els immigrants que acull. És una eina
útil per a avaluar i comparar allò que els governs fan per a promoure la integració dels
migrants.

El projecte informa i involucra els actors clau en la gestió a fi de millorar la governabilitat
i l'eficàcia de la política d'integració.
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La via per a mesurar les polítiques d'integració dels estats s'ha basat prin-

cipalment en l'anàlisi de dues dimensions. La primera són les polítiques

d'integració posades en marxa. En concret, la pregunta que ha tractat de res-

pondre aquesta anàlisi ha estat: fins a quin punt hi ha polítiques que afavo-

reixen la inclusió en un país d'acollida concret?

En l'actualitat, ens trobem amb un nombre d'estudis creixent que revisen les polítiques
d'integració dels immigrants. Una bona part d'aquests estudis s'han basat en la definició
d'indicadors que permeten comparar les polítiques desenvolupades entre diferents estats.
Alguns dels projectes més coneguts en aquest sentit són: el Migrant Integration Policy
Index (MIPEX), http://mipex.eu, i el Migrant Governance Indicators (MGI) de l'OIM,
http://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators.

La segona dimensió està vinculada a la pregunta següent: fins a quin punt els

immigrants estan inclosos en una societat concreta? Si bé hi ha molts estudis

que han tractat de buscar i revisar la relació que hi ha entre ambdues pregun-

tes, trobar-hi una relació causal no ha estat gens fàcil. En definitiva, malgrat els

nombrosos intents fets per experts de tot el món, és molt difícil conèixer fins

a quin punt la posada en marxa d'una política concreta favorable a incloure

immigrants té un efecte positiu real sobre la seva integració.

Partint de la base que això passa així (que tota política afecta la població a la

qual va dirigida), a continuació presentarem el que sabem sobre diferents àre-

es d'integració tenint en compte les tres dimensions del procés d'assentament

de la immigració que hem assenyalat: legal i política, socioeconòmica, i cul-

tural (Entzinger, 2000). El fet que les presentem de manera separada no vol dir

que siguin independents; tot al contrari, el procés d'integració requereix totes

aquestes dimencions per a poder plantejar un camí reeixit.

2.1. Les condicions legals i polítiques

La primera dimensió del procés d'integració, la juridicopolítica, fa referència

a l'estatus legal de l'immigrant al país d'acollida i com a beneficiari de drets

de ciutadania. En concret, es tracta de revisar les polítiques relacionades amb

l'accés a la residència legal i continuada, a la reagrupació familiar i a la ciuta-

dania, a fi de conèixer fins a quin punt és membre de la comunitat que l'acull.

Un estatus segur és la condició necessària perquè la integració pugui tenir

lloc, atès que no solament dona accés a una sèrie de drets i llibertats, sinó

que permet que l'immigrant pugui percebre (i sentir) que tindrà estada al pa-

ís d'acollida en el mitjà o llarg termini. En definitiva, assegura, a la persona

posseïdora d'aquest estatus, que té drets i oportunitats similars als que podria

tenir qualsevol nacional. La condició de major estabilitat i amb possibilitats

de desenvolupar un camí integrador és la de nacional. Així, els immigrants

als quals s'ha reconegut la nacionalitat podran gaudir de condicions iguals a

les d'un nacional autòcton (però això no significa que s'asseguri la seva inte-

gració). Enfront d'aquest estatus, hi ha les persones en situació irregular, que

hauran d'enfrontar-se a tot tipus de barreres i traves per a poder fer valer els

seus drets i llibertats, i en molts casos quedaran excloses del sistema. Entre

Contingut complementari

L'anàlisi se centrarà a revisar
quines són les principals actu-
acions que es poden desenvo-
lupar en una política concreta,
fins a quin punt aquestes acci-
ons són integradores –prenent
com a base el MIPEX 2015– i,
finalment, fins a quin punt els
immigrants estan integrats re-
alment. Com a base, s'usaran
dades d'Eurostat.

http://mipex.eu/
http://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators
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aquests dos extrems hi ha diferents situacions intermèdies en funció de la por-

ta d'entrada (del davant, lateral o del darrere) (vegeu el mòdul 2) per la qual

s'hagi accedit al país i a l'estatus legal que se'ls hagi reconegut.

En qualsevol cas, si bé aquesta dimensió podria ser la més rellevant de les

tres, la veritat és que disposar d'un estatus legal segur i amb un accés complet

als drets socials i polítics no eximeix l'immigrant de quedar exclòs des del

punt de vista econòmic o cultural. De fet, aquesta realitat ens confirma que

no solament cal l'accés des del punt de vista normatiu, sinó que aquest ha

de tenir un reflex en les oportunitats i les condicions. En definitiva, cal que

quedin cobertes per l'estat tant les demandes immaterials com les necessitats

materials.

A continuació revisarem breument i per separat algunes de les polítiques vin-

culades a la situació legal i política.

Residència�permanent

Hi ha una relació entre la durada de la residència i l'accés als drets. Així,

com més durada té aquesta més oportunitats d'integrar-se té l'immigrant. De

fet, la residència permanent és la que dona accés a la nacionalitat en última

instància. Els efectes d'una residència permanent sobre la integració és tant

pràctic com psicológic, atès que anima tots els actors implicats en el procés

d'integració a invertir perquè aquesta es faci efectiva. De fet, tant les organit-

zacions de la societat civil com les administracions públiques entenen que els

esforços fets poden tenir el seu fruit mentre és treballa en la incorporació de

futurs ciutadans de ple dret a la societat. L'immigrant també entén que si és

una persona activa en la societat d'acollida podrà assegurar-se una integració

millor en termes d'obtenir una millor ocupació, un millor habitatge o millors

oportunitats per als seus fills.

En la majoria dels països occidentals, atorgar una residència permanent és una

pràctica habitual i el procés normal d'integració. Aquest estatus s'atorga des-

prés d'alguns anys de residència continuada al país, habitualment un període

de cinc anys. En qualsevol cas, tan sols es concedeix la residència permanent si

l'interessat demostra que pot mantenir-se econòmicament al país sense suport

de beneficis o ajudes de les administracions públiques del país d'acollida, i de-

mostra un cert nivell d'arrelament social. Així i tot, encara hi ha molts països

on obtenir la residència permanent és costós, llarg i on hi ha condicions res-

trictives per a accedir-hi (demostrar coneixement de l'idioma, que hi ha una

integració efectiva o que hi ha alts ingressos per a la subsistència).

Reagrupació�familiar

La reagrupació familiar és un element fonamental per a integrar immigrants,

a més de ser un dret reconegut internacionalment. El dret a la vida en família

està garantit per la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 16), i també
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per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, que prote-

geix la unitat familiar i prescriu que un infant no pot ser separat dels pares

en contra de la seva voluntat (art. 9). Igualment, en l'àmbit europeu, el Con-

veni Europeu de Drets Humans (art. 8) estableix l'obligació que els estats facin

efectiu aquest dret i tractin les sol·licituds de reunificació familiar de manera

positiva, humana i expeditiva (art. 10).

Directiva de reagrupació familiar a la UE

La Unió Europea s'ha vestit d'un cos normatiu important pel que fe a reagrupació fami-
liar, ja que en l'actualitat es tracta d'una de les principals vies legals d'entrada a territori
comunitari i, per tant, dona accés a la lliure circulació dins de la Unió.

La Directiva 2003/86/CE té com a objectiu protegir la unitat familiar i facilitar la integra-
ció donant la possibilitat de viure en família a les persones que viuen regularment en
un estat membre.

Aquesta normativa estableix les condicions necessàries per a poder dur a terme la reagru-
pació i una sèrie de drets per als familiars reagrupats.

La majoria dels estats occidentals (particularment els països immigrants tradi-

cionals –Austràlia, Canadà o els Estats Units– i el nord, centre i sud d'Europa)

han desenvolupat un cos normatiu important relatiu a la reunificació familiar

a fi de garantir-la i facilitar-la. Anàlisis prèvies demostren que assegurar la vida

familiar és el punt de partida per a una integració efectiva, i així ho entenen

una bona part dels països que han desenvolupat un marc legal que permet la

residència segura per als familiars reagrupats i l'accés a certs drets (educació,

mercat de treball, sanitat, etc.). La facilitació de la reagrupació familiar és es-

pecialment efectiva i permissiva per als treballadors altament qualificats, atès

que aquesta política és vista pels estats com una eina d'atracció de talent.

Hi ha principalment dos obstacles als quals els immigrants s'enfronten per a

poder fer efectiu aquest dret: d'una banda, la mateixa definició del concepte

de família que els legisladors adopten i, de l'altra, les condicions necessàries

amb les quals es pot dur a terme aquesta reagrupació. En termes generals, ens

trobem que hi ha països que tenen una concepció de família restrictiva (nucle-

ar) però condicions d'accés fàcils de complir (com demostrar pocs ingressos).

Enfront d'aquests, hi ha un altre grup de països que demanen unes condicions

difícils de complir (per exemple, que les famílies demostrin des d'origen ha-

bilitats lingüístiques o coneixement social del país al que es dirigeixen) però

tenen una concepció de família més àmplia (per exemple, poder reagrupar els

pares de l'immigrant).

Accés�a�la�nacionalitat

Durant molt temps, accedir a la nacionalitat s'ha considerat l'últim pas del

procés d'integració d'un immigrant. És el pas amb el qual una persona d'un

tercer país passa a tenir reconegut l'estatus de ciutadà de ple dret. No obstant

això, la complexitat de la integració fa que formar part de la civitas sigui sola-



© FUOC • PID_00261709 18 Polítiques d'integració

ment un pas més en el llarg recorregut que un immigrant ha de donar per a

integrar-se plenament. L'accés a la ciutadania s'ha classificat tradicionalment

segons com l'ordenament permet la concessió, concretament, segons si l'accés

és mitjançant ius soli o ius sanguinis. S'atorga la nacionalitat per ius soli a les

persones que han nascut en territori nacional sense importar l'origen famili-

ar, mentre que accedeixen a la nacionalitat per ius sanguinis prenent en con-

sideració la nacionalitat dels ascendents sense importar el lloc de naixement.

Aquesta classificació queda avui obsoleta perquè la majoria dels països han

desenvolupat, juntament amb aquestes formes d'accés a la nacionalitat, un

cos normatiu que permet obtenir aquesta condició per altres vies.

La manera més comuna d'accedir a la nacionalitat és mitjançant la naturalit-

zació, a la qual dona accés una residència legal i continuada al país d'acollida

i la demostració d'un cert nivell d'integració. Per exemple, a Europa el període

d'estada per a poder començar el procés per a nacionalitzar-se per naturalitza-

ció va de dos anys a Espanya (únicament per a casos especials) o tres a Bèlgica,

a dotze anys a Suïssa. No obstant això, més enllà dels anys necessaris per a

donar inici al procés de naturalització, aquest té barreres que n'impedeixen

l'efectivitat en gairebé tots els països occidentals. De fet, en molts casos el di-

fícil camí per a accedir a la nacionalitat fa que siguin molts els immigrants que

es desanimin a iniciar-lo.

D'una banda, la gran majoria dels estats impedeixen la doble nacionalitat, la

qual cosa obliga els nous nacionals a renegar i rebutjar la seva nacionalitat

d'origen. D'altra banda, molts sistemes disposen d'un procés molt discrecional

en què les condicions d'accés i els requisits establerts per a atorgar-la queden

en mans del buròcrata que tramita la sol·licitud. Igualment, en bona part dels

estats el procés de resolució i atorgament de l'estatus té grans demores perquè

en molts casos s'acumulen expedients per l'escàs personal assignat a resoldre'ls.

A més, alguns països exigeixen taxes quantioses per a començar el procés. Fi-

nalment, en els països en què els requisits són establerts clarament es dona el

fet que aquests són molt difícils de complir (alts nivells de coneixement de la

llengua, la cultura o el nivell econòmic de subsistència).
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Activitat: Classificació dels països d'acord amb l'accés a la nacionalitat

El Robert Schuman Center for Advanced Studies de l'European University Institute,
juntament amb altres grups de recerca, ha desenvolupat un projecte en el qual ana-
litza l'accés a la nacionalitat en tots els països del món. Entre les moltes activitats i
publicacions que ha fet per analitzar l'accés a la nacionalitat, destaca la «Base de dades
global sobre les maneres d'adquirir la ciutadania». Aquesta base de dades inclou infor-
mació sobre les diferents maneres com es pot adquirir la ciutadania. S'organitza en-
torn d'una tipologia, construïda de manera sistemàtica, sobre les maneres d'adquirir
la ciutadania, definint un total de vint-i-set formes possibles. Aquesta base de dades
cobreix informació sobre les lleis vigents a 175 estats a 1 de gener de 2016 i, per als
països d'Europa i Amèrica, també per al període 2013-2015.

Consulteu aquesta base de dades i feu els exercicis següents:

1) Segons les últimes dades disponibles (2016), compareu dues maneres d'adquisició
concretes (per exemple, refugiats i nascuts al país, i segona generació) entre quatre
països del sud d'Europa i quatre països de l'est. Podeu observar alguns patrons comuns
o diferències entre les dues regions? Quins països concedeixen més facilitats d'accés
a la nacionalitat?

2) Torneu a fer l'exercici anterior però comparant països d'immigració tradicionals
com Austràlia, Canadà o els Estats Units. Els seus processos d'accés a la nacionalitat
són semblants o diferents segons les maneres d'adquisició triades?

Podeu consultar la web http://globalcit.eu/acquisition-citizenship/.

2.2. La dimensió socioeconòmica

Els aspectes socioeconòmics inclouen les polítiques vinculades a l'accés al mer-

cat de treball, l'educació, la salut o l'habitatge. Igualment, inclouen l'anàlisi

de les oportunitats que els immigrants troben en els programes de suport de

les administracions públiques o en els beneficis socials. La integració socioe-

conòmica es mesura en comparació dels nacionals del país d'acollida que es

troben en les mateixes condicions.

Hi ha un consens per a mesurar la integració dels immigrants en funció de quant
s'assembla la seva situació a la de la població autòctona (o nacional) o se'n diferencia.
Així, la majoria de les recerques afirmen que, com més semblat és l'accés en diferents
àrees d'integració (mercat de treball, educació, etc.) entre tots dos col·lectius millor és el
nivell d'integració existent.

Així, una revisar aquests aspectes ens permetrà, entre moltes altres coses, ana-

litzar fins a quin punt els immigrants tenen dret a accedir al mercat de tre-

ball en igualtat de condicions que els nacionals, o revisar si els immigrants

tenen dret a beneficiar-se de les mateixes polítiques públiques de formació per

a l'ocupació que els autòctons. L'anàlisi de les polítiques, igual que la revisió

dels resultats d'integració de manera comparada, ens permet dur a terme una

avaluació de la situació real dels immigrants als països d'acollida, i actuar en

conseqüència mitjançant propostes de política pública.

http://globalcit.eu/acquisition-citizenship/
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La integració en el pla socioeconòmic, igual que en el legal, és marcada per

l'estatus de què l'immigrant gaudeix al país d'acollida. Així, els immigrants

en situació de residència permanent gaudiran en la majoria dels casos de con-

dicions iguals o similars als nacionals, i els immigrants en situació irregular

quedaran exclosos de les oportunitats ofertes per els governs. En una situació

intermèdia es troben, per exemple, els treballadors temporals, els quals tan

sols tindran accés a una part dels drets i les oportunitats socioeconòmiques.

Declaració de Saragossa

La Declaració de Saragossa, adoptada en 2010 per la UE, estableix una sèrie d'indicadors
per a mesurar la integració dels immigrants sobre dades recollides de manera sistemàtica
per Eurostat. L'objectiu és, en primer lloc, poder fer un seguiment de la situació dels
immigrants, i, en segon lloc, millorar la comparabilitat entre els estats membres.

Actualment, s'han identificat sis àrees d'integració prioritàries: ocupació, educació, salut,
inclusió social, habitatge i ciutadania activa. Els resultats es presenten comparant els
immigrants amb la població en general i tenint en compte l'edat i el gènere.

Dades d'Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/data/database

Accés�al�mercat�de�treball

La integració al mercat laboral requereix un temps i depèn de les polítiques

generals d'un país, de les capacitats dels immigrants, dels motius de sortida de

la migració i del context en què es desenvolupa. Serà la situació del mercat

de treball nacional la que condicionarà la inclusió. Davant situacions econò-

miques de crisi o mercats de treball en recessió, la integració a aquest mercat

és impossible en la pràctica encara que el dret dels immigrants a accedir-hi

estigui garantit.

Mesura de la integració dels immigrants

Un dels principals problemes als quals ens enfrontem a l'hora d'analitzar i mesurar la
integració dels immigrants pel que fa als autòctons és la falta de bases de dades i enquestes
que tinguin la mostra de població immigrant suficient perquè sigui representativa.

La Unió Europea disposa de dues enquestes que permeten fer estimacions de la integració
socioeconòmica, i són: 1) l'EU Labour Force Survey (EU-LFS), que mesura les característi-
ques principals del mercat de treball, i 2) l'EU Statistics on Income and Living Conditions
Survey (EU-SILC), que permet analitzar ingressos, inclusió social i condicions de vida.

Es dona per descomptat que tenir un bon lloc de treball és entès com la ba-

se per a una bona integració, ja que obre les portes a la resta d'oportunitats

socioeconòmiques. Així i tot, les diferències en els nivells d'ocupació entre

els immigrants i els autòctons són molt grans en tots els països d'acollida. El

gràfic següent, amb dades per a la UE, ho assenyala així; mentre que la taxa

d'ocupació per als nacionals està en el 78%, per als nacionals de tercers països

està en el 69%, i a bastanta distància d'un altre tipus de mobilitat hi ha la

protagonitzada per immigrants de la mateixa UE, que està en el 81,6%.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/data/database
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Figura 1. Evolució de les taxes d'activitat de la població per grups de país de ciutadania, UE-28,
2008-2015.

Font: Migrant Integration Statistics, Comissió Europea, 2017.

Si alguna política és favorable per a la integració dels immigrants, aquesta és la

mobilitat en el mercat de treball, i això es deu al fet que els règims migratoris

(tant en la política d'immigració com en la d'integració) estan basats en la in-

corporació de mà d'obra estrangera en les societats d'acollida. És per això que

els països de nova immigració, com els del sud d'Europa, que han basat els seus

models migratoris en l'entrada de treballadors de tercers països, han desenvo-

lupat polítiques de mobilitat laboral favorables i inclusives. Igualment, els pa-

ïsos de migració tradicionals han anat adaptant la política d'integració d'acord

amb els canvis produïts en el mercat de treball.

En termes generals, es pot afirmar que en la majoria dels països els residents

de llarga durada, i els seus familiars, poden accedir immediatament al mercat

laboral privat, als serveis públics d'ocupació i a la formació per a l'ocupació, o

gaudir d'un ampli ventall de drets laborals, i això en condicions iguals o simi-

lars a les dels nacionals. Els problemes principals amb què es troben els immi-

grants són, en primer lloc, la precarietat d'alguns d'aquests llocs de treball, i,

en segon lloc, la dificultat per a millorar la seva situació. Els immigrants tenen

més possibilitats de tenir ocupacions temporals i/o a temps parcial i d'estar

sobrequalificats per a l'activitat que fan. Així i tot, hi ha un suport públic escàs

per a poder sortir d'aquesta situació mitjançant un treball més adaptat a les

seves capacitats o mitjançant l'obtenció d'un títol formatiu.

Accés�a�l'educació

Juntament amb l'accés i al mercat de treball la mobilitat, l'educació és la via

principal per a assegurar la inclusió socioeconòmica dels immigrants, particu-

larment entre els més joves. Una educació pública i de qualitat proporciona als

infants immigrants (o de segona generació) desenvolupament personal, mo-

bilitat social i millors perspectives d'ocupació, i també els dona la possibilitat

de construir noves xarxes socials. L'escola és el lloc òptim perquè es doni una

interacció més directa i un aprenentatge mutu entre els immigrants i la socie-
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tat d'acollida. Igualment, l'educació per a adults, principalment l'aprenentatge

de l'idioma o la formació professional, ajuda a trencar l'aïllament i enforteix

la integritat dels immigrants dotant-los d'eines per a una possible inclusió.

No obstant això, la integració d'infants a les aules és un dels desafiaments

principals que tenen les administracions públiques. Una educació amb èxit

serà la que tindrà en compte les necessitats específiques que tenen els immi-

grants, i això requereix un esforç humà i econòmic important. Si bé per regla

general els països han desenvolupat marcs jurídics favorables a la integració en

el sistema educatiu (mentre es concedeix als infants immigrants l'oportunitat

d'assistir a les aules de manera gratuïta), les polítiques específiques són escas-

ses, si n'hi ha, no sempre són ben implementades ni són eficaces en la pràctica.

No hi ha molts països que disposin de programes dirigits a reforçar la llengua

o matèries específiques a les aules, i en els casos en què n'hi ha no tenen siste-

maticitat i se concentren tan sols en els primers mesos d'arribada. Els infants

tenen més possibilitats i millors d'incloure's en una societat mitjançant el sis-

tema educatiu als països nòrdics o als països d'immigració tradicionals perquè

aquests països disposen de polítiques educatives dirigides al conjunt de grups

vulnerables o a satisfer les necessitats específiques de cada individu.

En qualsevol cas, no hi ha molts països en què els professionals de l'educació

rebin formació específica per treballar amb població d'origen immigrant.

Igualment, molts països no inclouen en els currículums educatius programes

sobre diversitat cultural o multiculturalitat, i perden així l'oportunitat de con-

vertir les aules en un espai de lluita contra la xenofòbia o la discriminació.

Molts països perden el potencial econòmic o social que la diversitat pot com-

portar per a un país i deixen de costat, per exemple, programes de multilin-

güisme.

Malgrat les polítiques i accions posades en marxa a fi de proporcionar educació

als infants, i de convertir el sistema educatiu en l'eina d'inclusió principal, les

diferències entre immigrants i nadius contineun essent notables. La taula 1,

que presenta dades sobre abandonament escolar a Europa, informa d'això. Els

fills d'immigrants tenen taxes d'abandonament que, en gairebé tots els països,

dupliquen les dels autòctons.

Taula 1. Abandonament prematur de l'educació a Europa, 18-24 anys, per país de naixement,
2017

  UE-28* No UE Nadius

Total UE 19,2 19,3 9,6

Bèlgica 15,9 16,7 7,9

Rep. Txeca 7,9 11,0 6,7

Dinamarca : 11,8 8,8

Font: Eurostat, codi en xarxa: edat_lfse_02

Nota: Es recullen solament els països on hi ha dades disponibles per a 2017.* L'UE-28 recull tots els estats membres
excepte el país de referència (que es representa de manera individual en la tercera columna, Nadiu).
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  UE-28* No UE Nadius

Alemanya 25,2 21,8 8,1

Grècia 20,0 16,0 5,4

Espanya 38,3 30,0 15,6

França 16,7 15,2 8,3

Itàlia 27,7 30,9 12,0

Xipre 17,0 18,6 5,7

Països Baixos 5,4 7,1 7,1

Àustria 12,9 22,0 5,3

Portugal : 12,0 12,5

Suècia 10,4 16,5 6,2

Regne Unit 13,1 6,6 10,8

Noruega 11,5 14,1 10,1

Suïssa 6,3 14,8 3,3

Turquia 19,5 69,1 31,6

Font: Eurostat, codi en xarxa: edat_lfse_02

Nota: Es recullen solament els països on hi ha dades disponibles per a 2017.* L'UE-28 recull tots els estats membres
excepte el país de referència (que es representa de manera individual en la tercera columna, Nadiu).

Salut

La salut i la integració segueixen un procés de reforç mutu, ja que una bona

salut és tant una condició prèvia com un efecte secundari de la inclusió en

la societat. Qualsevol persona necessita una bona salut per a poder participar

de manera plena al país de destinació. La igualtat en sanitat entre immigrants

i autòctons requereix, en primer lloc, igualtat en l'accés als serveis de salut;

en segon lloc, respostes específiques i centrades en les necessitats particulars

dels immigrants, i, en tercer lloc, una atenció intersectorial als determinants

socials (condicions de vida i de treball inadequades), que tenen efectes directes

sobre la qualitat de la salut dels immigrants. En termes generals, la majoria

dels països concedeixen l'accés als serveis sanitaris als immigrants en situació

regular; no obstant això, són pocs els països del món que tenen polítiques

que responguin eficaçment a aquestes tres necessitats. Els països amb un fort

compromís en la igualtat de drets i oportunitats dels immigrants seran també

més favorables a desenvolupar un sistema de salut inclusiu, i això ocorre als

principals països de destinació d'immigració.

Entre els problemes principals que acompanyen l'accés a la salut i la seva pro-

visió, hi ha la falta de recol·lecció de dades sobre l'accés que es produeix als

diferents tipus de serveis d'atenció mèdica, la qual cosa impedeix conèixer les

principals necessitats del col·lectiu immigrant. Les enquestes existents mos-

tren que generalment els immigrants gaudeixen de condicions de salut més
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pobres que la mitjana de la població nativa i mostren un menor nivell de

satisfacció amb els serveis existents. Així i tot, la taula 2 mostra, a partir de

l'autopercepció sobre la situació de salut a Europa, que els immigrants no sem-

blen sentir-se en pitjors condicions que els autòctons, i això pot ser condicio-

nat per les seves característiques demogràfiques (són més joves) i perquè tro-

ben que les seves necessitats actuals obtenen resposta del sistema de salut.

Taula 2. Autopercepció sobre la situació de salut a Europa per país de naixement, 2016

  Bé o molt bé Malament o molt malament

  Nadius Estrangers Nadius Estrangers

Unió Europea 67,1 71,4 8,9 8,1

Bèlgica 74,0 72,2 8,5 13,3

Bulgària 65,8 62,7 11,0 11,5

Rep. Txeca 60,4 75,8 11,6 7,7

Dinamarca 71,7 63,0 7,4 10,9

Alemanya 65,2 68,7 8,2 8,6

Estònia 58,0 25,7 12,1 27,0

Irlanda 82,2 88,4 3,5 3,5

Grècia 73,5 80,2 10,7 6,3

Espanya 71,6 80,1 7,3 3,2

França 67,2 62,0 7,5 11,2

Croàcia 59,9 52,0 18,1 23,5

Itàlia 69,4 82,6 8,3 3,2

Xipre 76,5 88,5 5,1 1,8

Letònia 50,8 25,0 13,9 26,0

Lituània 44,6 26,3 16,2 28,1

Luxemburg 69,4 72,4 8,9 9,3

Hongria 59,5 78,0 13,3 7,6

Malta 72,1 88,7 3,2 0,6

Països Baixos 77,6 61,9 4,2 11,4

Àustria 70,6 65,7 7,5 12,0

Polònia 58,7 41,1 13,5 28,8

Portugal 46,7 57,1 16,6 7,8

Eslovènia 65,6 56,5 9,4 14,2

Font: Eurostat, codi en xarxa hlth_silc_23

Nota: Es recullen solament els països on hi ha dades disponibles per a 2016.
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  Bé o molt bé Malament o molt malament

  Nadius Estrangers Nadius Estrangers

Finlàndia 70,1 74,0 6,0 4,9

Suècia 75,6 74,2 5,2 8,3

Regne Unit 67,1 77,2 9,5 5,9

Noruega 76,9 74,3 7,8 9,8

Suïssa 79,9 74,2 3,5 7,9

Macedònia 78,7 57,3 7,6 15,7

Sèrbia 57,9 44,4 17,3 25,8

Turquia 68,7 79,8 9,6 4,5

Font: Eurostat, codi en xarxa hlth_silc_23

Nota: Es recullen solament els països on hi ha dades disponibles per a 2016.

Detectar el problema de salut i intervenir-hi d'hora, per part dels treballadors

de salut, són crucials per a prevenir que les malalties s'agreugin amb el temps.

No obstant això, hi ha pocs països que disposen de formació específica en

qüestions com la diversitat o les necessitats concretes dels immigrants per

als treballadors dels serveis sanitaris. Encara queda per treballar en la creació

de serveis específics que siguin capaços d'atendre les especificitats dels immi-

grants; pocs països disposen d'intèrprets o assistents socials. Igual que en el

mercat de treball o en educació, la sanitat està a la mercè del context econò-

mic, i l'austeritat ha comportat que en diversos països les bones pràctiques

d'atenció sanitària per a immigrants desapareguin.

2.3. L'esfera sociocultural

Finalment, pel que fa a l'última dimensió política es revisa la integració en

aspectes culturals i religiosos; en concret, s'analitzen les percepcions i les pràc-

tiques dels immigrants en aquestes esferes, i com la diversitat interactua amb

la societat d'acollida. Pel que fa a la dimensió cultural i religiosa, l'anàlisi és

més complexa i tracta de mesurar si els immigrants se senten part de la socie-

tat d'acollida, si perceben que són tractats com a diferents o fins a quin punt

les institucions inclouen les necessitats culturals en els serveis socials o en les

diferents polítiques. En definitiva, pel que fa a aquesta dimensió, es busca re-

visar qüestions que són, d'una banda, subjectives i, de l'altra, que varien de

manera constant en el temps, a l'espai i amb diferències entre l'objecte d'estudi

avaluat (immigrants de manera individual, com a col·lectiu, per nacionalitat,

per edat, etc.).

L'orientació social (formació en valors, coneixement de les institucions) i

l'aprenentatge d'idiomes són eines bàsiques i pràctiques que ajuden els immi-

grants a formar part de la societat d'acollida i incrementen la possibilitat que

participin en activitats socials. Assegurar la cohesió social requereix una par-
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ticipació activa en la vida pública, sia de manera individual o col·lectiva, dels

immigrants que interactuen amb la societat, els polítics o les institucions. En

aquest marc, dues àrees polítiques poden incidir en aquesta participació activa

i a assegurar el respecte per la diversitat i la diferència: la participació política

i la lluita contra la discriminació.

Participació�política

La participació política i civil en una societat és una de les principals vies per

a demostrar la interacció dels immigrants amb la població autòctona. De fet,

una participació activa en els processos de presa de decisió contribueix a la

comprensió mútua i al sentit de pertinença compartit. Analitzar fins a quin

punt una persona immigrant té un marc normatiu favorable per a poder in-

tegrar-se políticament passa per revisar tant els drets polítics (sufragis actiu i

passiu) com les llibertats civils (pertinença a associacions i sindicats, i creació

d'aquestes entitats) o l'aparició de cossos consultius dins de les institucions en

les quals es decideixen temes rellevants per a la societat en el seu conjunt, o

per als immigrants en particular.

Diversos països occidentals concedeixen el dret al vot en les eleccions locals

als immigrants amb un estatus de residència; no obstant això, per a poder

participar en les eleccions nacionals cal haver adquirit la nacionalitat. Les da-

des mostren que el sufragi actiu (el vot) és molt baix entre la comunitat im-

migrant, en comparació de la proporció de vot emès pels autòctons. Aquesta

diferència entre tots dos grups s'agreuja encara més quan revisem el sufragi

passiu (ésser triat com a candidat). Tan sol països d'immigració tradicionals

(Austràlia, Canadà, Estats Units o Regne Unit) disposen de prous regidors o

parlamentaris d'origen immigrant.

Enfront de la poca incidència dels immigrants mitjançant una participació

més formal (el vot), serà la participació en la societat civil la que canalitzarà

les reivindicacions d'aquest col·lectiu. Quant a aquest tipus de participació,

hi ha dos models: organitzacions de la societat en general o organitzacions

d'immigrants. Mentre que la participació en organitzacions nacionals (sindi-

cats, partits polítics i entitats de la societat civil) genera un major contacte

social, la participació en organitzacions d'estrangers pot contribuir a fomentar

la segregació. Les dades mostren que en qualsevol cas aquest tipus de parti-

cipació ètnica no solament contribueix a augmentar el capital social dels in-

dividus i familiaritzar-los amb les normes de la societat d'acollida, sinó que

pot representar un element d'enriquiment general en obrir-los a la diversitat.

Malgrat el guany que es planteja aquí, el suport (econòmic i polític) de les

institucions a aquestes organitzacions és bastant escàs, especialment als països

de nova immigració.

Finalment, la tercera via és partir de la creació d'òrgans de tipus consultiu

adscrits a les institucions decisores i que representin els immigrants. L'anàlisi

comparada ens permet afirmar que són pocs els països que disposen d'aquest
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tipus d'òrgans i, quan en disposen, es caracteritzen per ser organismes consul-

tius, sense quasi cap capacitat d'incidència en la presa de decisions. En defini-

tiva, els immigrants tenen poques oportunitats de participar en el disseny i

implementació de les polítiques que els afecten de manera directa i diària. Les

polítiques d'immigrants i per a immigrants són fetes per autoritats nacionals

en la majoria, i la comunitat immigrant troba poques vies per a mostrar les

seves necessitats i que aquestes siguin preses en consideració.

Lluita�contra�la�discriminació

La discriminació envers la població immigrant és una constant que es dona en

el dia a dia dels països d'acollida, i pot anar des d'ofenses directes contra perso-

nes o col·lectius concrets fins a l'anomenada discriminació de baixa intensitat,

en la qual discursos i pràctiques discriminatoris se succeeixen de manera quo-

tidiana. Amb la discriminació, se li nega l'accés als recursos socials, a llocs de

treball o a la mateixa nacionalitat, i això sens dubte menyscaba la possibilitat

d'inserir-se en la societat d'acollida. La discriminació no solament amenaça la

integritat individual de la persona que la pateix, sinó que és un obstacle per

a la cohesió social. Especialment preocupant és la discriminació als llocs de

treball. Experiments portats a terme demostren que els baixos nivells de mo-

bilitat en el mercat de treball dels immigrants o els alts nivells de sobrequali-

ficació estan vinculats a processos de discriminació per part dels ocupadors.

Per a posar fi a les barreres estructurals amb les quals es troben els immigrants,

els estats no solament advoquen per crear una societat d'oportunitats, sinó

que al mateix temps busquen combatre tot tipus de discriminació (per origen,

ètnia, religió o creença, etc.) de les esferes socials, econòmiques o polítiques.

En aquest context, els estats s'han dotat d'un marc normatiu i de polítiques

públiques concretes destinats a prevenir i combatre els comportaments discri-

minatoris; no obstant això, són pocs els que s'han dotat d'instruments humans

i financers per a posar-ho en pràctica.

Entre els principals problemes amb què es troba el sistema per a fer efectiva la

lluita contra la discriminació, hi ha el fet que les víctimes potencials no estan

ben informades dels recursos al seu abast o dels passos que han de seguir en

l'entramat judicial. De fet, les dades mostren que la majoria de les persones

que pateixen discriminació no ho denuncien a les autoritats. Igualment, els

organismes i responsables polítics sobre igualtat disposen de recursos escassos,

i en molts casos aquests són documents d'intencions i bona voluntat més que

marcs normatius estables i obligatoris.
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3. Governança multinivell

Tal com hem vist en relació amb les polítiques d'immigració (mòdul 2), la po-

lítica d'integració es nodreix de diversos actors que gestionen la inclusió dels

migrants nouvinguts i assentats. La governança en la política d'integració es

caracteritza per un entramat d'actors que es mobilitzen tant a escala suprana-

cional com subestatals (l'anomenada dimensió vertical) i que pertanyen tant

al sector públic com al privat, amb una gran participació de la societat civil

però també de les empreses privades (dimensió horitzontal). Per a tenir èxit,

una política d'integració ha d'involucrar tant institucions locals com regionals

i nacionals, amb les quals interactuen els immigrants, tant en l'àmbit públic

com en el privat.

Quant a la dimensió vertical, cal esmentar que, mentre que és l'àmbit nacional

que s'encarrega de desenvolupar un marc general d'actuació per a tot el terri-

tori, la implementació de les polítiques té lloc per regla generalen en l'àmbit

regional o local. Les polítiques d'ocupació, les sanitàries, les educatives o les

d'accés a l'habitatge tenen el desenvolupament i aplicació en aquesta escala

subnacional, i això fa que sigui cada vegada més necessari revisar com es pro-

dueix la integració des d'aquesta perspectiva, especialment a causa de les im-

portants divergències que s'hi donen. Per exemple, és a escala local que una

bona part de les organitzacions immigrants troben l'espai d'actuació, que te-

nen més possibilitats de participar en cossos consultius o que poden organit-

zar esdeveniments socials i culturals juntament amb les autoritats, la qual cosa

permetrà la interacció de manera automàtica entre les comunitats immigrants

i la societat d'acollida.

La descentralització de la política d'integració a Espanya

Espanya té un nivell de descentralització important en política d'integració. Això és per-
què les comunitats autònomes ostenten la titularitat competencial d'una bona part de
les dimensions socioeconòmiques i culturals.

La conseqüència d'aquesta descentralització competencial és que hi ha diferents models
d'integració, i això sembla coherent si es tenen en compte les diferències que hi ha en
el fenomen migratori (diferent nombre d'immigrants assentats, diferents procedències,
classes socioeconòmiques o nivells educatius).

En aquests moments les autoritats locals tenen grans reptes per a fer front a la

integració dels immigrants. En primer lloc, perquè no tenen cap capacitat per

a participar en les decisions que es prenen sobre els fluxos migratoris (ja que

es tracta d'una política nacional). En segon lloc, perquè disposen d'escassos

recursos econòmics i humans per a engegar polítiques específiques dirigides a

aquesta comunitat. Això ha provocat que sorgeixin noves aliances i formes de

cooperació vertical per a poder fer front a la complexitat del fenomen.
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Tal com diem, la governança de la integració té especial rellevància a escala

intraestatal, però els espais supranacionals també són importants. Un exemple

en aquest sentit és l'entramat de polítiques desenvolupat en el marc de la Unió

Europea per fomentar la integració dels immigrants a fi de salvaguardar alguns

dels valors o principis fonamentals per a la construcció europea. Malgrat les

grans divergències dels estats membres, tant pel que fa a fluxos migratoris com

a tracte a la població immigrant, les institucions comunitàries han desenvolu-

pat un cos legislatiu comú en algunes de les dimensions d'integració més im-

portants, com per exemple la residència de llarga durada, la reagrupació fami-

liar o l'acollida i integració de persones en situació de protecció internacional.

Amb el desenvolupament de polítiques comunes d'integració, les institucions europees
volen assegurar-se que es respecten certs valors (com la Carta de Drets Fonamentals de la
Unió), però al mateix temps garantir certs nivells d'integració al primer país d'acollida a fi
de limitar els moviments secundaris entre països comunitaris. Cal recordar que qualsevol
immigrant amb una residència legal en un estat membre té dret a moure's a un altre estat
de la Unió sota l'Acord Schengen.

La segona dimensió de descentralització, la vertical, és la que es produeix entre

diferents actors que participen en la implementació de polítiques dirigides a

la integració dels immigrants. Hi ha dues vies d'actuació possibles en aquest

sentit. La primera està vinculada amb un model en què les administracions

públiques no solament desenvolupen els marcs d'actuació (normativa) sinó

que implementen la política, mentre que en el segon model la implementa-

ció de la política està en mans de tot tipus d'actors: organitzacions de la soci-

etat civil, associacions d'immigrants, empreses privades, etc. Tots dos models

han demostrat tenir pros i contres i, per regla general, en política d'integració

s'adoptarà un model o un altre com a reflex de les característiques concretes de

l'estat del benestar i reproduint el que es faci en altres polítiques d'assistència.

La majoria dels estats occidentals s'han caracteritzat per un model de coope-

ració amb la societat civil, i això provoca que a vegades les administracions

públiques quedin desplaçades a un rol merament finançador.
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4. L'altra cara de la integració: la percepció dels
ciutadans

La integració dels immigrants no és un procés lineal ni unilateral en què tan

sols els immigrants hauran d'adaptar-se al país de recepció. La integració es fa

en doble sentit, i per tant la societat d'acollida també haurà de tenir un paper

important en aquest procés. El país d'acollida i la seva societat no solament

hauran de proveir d'un marc normatiu propici perquè això ocorri, sinó que

haurà d'esforçar-se per desenvolupar un ambient favorable i de benvinguda,

en el qual la capacitat per a adaptar-se a la diversitat haurà de ser primordial.

No hi ha dubte que les percepcions dels ciutadans poden modelar-se en funció

de diferents interessos. La lectura del fenomen migratori que facin els polítics,

els mitjans de comunicació o els moviments cívics conformaran el sentiment

dels ciutadans. Igualment, sovint la formulació de les polítiques d'immigració

i integració és motivada per les actituds i les percepcions de la societat. Moltes

vegades, restringirà la capacitat dels governs per a gestionar la immigració i,

en casos extrems, aquesta influència portarà a l'aparició de discursos antiin-

migració i acabarà encoratjant l'aparició de partits d'extrema dreta (això es re-

visarà en profunditat en el mòdul 4). Finalment, l'opinió de la societat pot

influir en el grau en què un migrant s'integra i pot ser un indicador per a me-

surar quant oberta és la societat receptora envers la immigració i la diversitat

ètnica. És per tot això que és molt rellevant conèixer i mesurar les percepcions

i les actituds dels nacionals sobre els immigrants, i actuar en conseqüència,

per exemple amb mesures per a combatre la discriminació o per a sensibilitzar

els ciutadans. La inclusió d'assignatures sobre civisme i diversitat en l'educació

primària i secundària també poden ser primordials.

La manera més acceptada de prendre el pols del sentiment dels ciutadans pel

que fa a la immigració són les enquestes d'opinió pública. En l'actualitat, hi ha

aquest tipus d'enquestes tant a escala nacional com de manera comparada, i

tenen una variació important en el que mesuren. Alguns exemples d'enquestes

comparades rellevants són: Gallup World Poll, PEW Research Center, Europe-

an Social Survey, Ipsos Global Trends o Eurobaròmetre. Prenent com a exemple

l'Eurobaròmetre, revisem quins són els principals indicadors a tenir en compte

en mesurar l'opinió pública.

L'Eurobaròmetre elaborat pel Parlament Europeu permet reflectir què pensa la

societat europea sobre la immigració, a més de presentar quines són les qüesti-

ons (indicadors) més rellevants a tenir en compte a l'hora de mesurar la tensió

d'una societat pel que fa al fenomen migratori1. En primer lloc, és interessant

conèixer fins a quin punt els ciutadans estan informats del fenomen. La figura

2, en relació amb el nombre d'immigrants que consideren que estan assentats

(1)En concret, hem pres com a
exemple l'Informe especial sobre mi-
graciones 469 publicat a l'abril del
2018.
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al país, és un indicador vàlid per a poder mesurar aquesta qüestió. A vegades

les enquestes també pregunten sobre aquesta qüestió de manera directa, i cal

respondre a la pregunta sobre el que saben del fenomen en concret.

Figura 2. Estimació percentual del nombre d'immigrants sobre el total de la població per país.

Font: Especial Eurobaròmetre 469.

Un segon indicador que permetrà analitzar l'actitud dels ciutadans envers els

immigrants és resultat de conèixer fins a quin punt se senten còmodes amb

la immigració que ha arribat als seus països. Aquest tipus de variable se sol

mesurar de maneres diferents; per exemple, preguntant quant còmoda se sent

la persona amb un immigrant en diferents situacions d'interactuació o tenint

algun tipus de relació personal amb un immigrant (com en la figura 3), o pre-

guntant si es tenen amics o familiars immigrants.

Figura 3. Se sent confortable o inconfortable si té un immigrant com a…

Font: Especial Eurobaròmetre 469.
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El tercer indicador utilitzat per a mesurar l'opinió pública es basa a mesurar

l'aportació dels immigrants al conjunt de la societat. Normalment, apareix

amb preguntes sobre si la immigració és favorable o no per al país en termes

generals (com en la figura 4), o sobre quina es considera que és l'aportació dels

immigrants en diferents àmbits socials, econòmics o polítics.

Figura 4. Creu que la immigració és més un problema o una oportunitat?

Font: Especial Eurobaròmetre 469.

En termes generals, les dades extretes de les figures anteriors mostren que les

societats europees són reticents a la immigració, i en molts països es percepen

com un problema més que com una oportunitat. No obstant això, no són pocs

els estudis que mostren l'aportació i la contribució que els immigrants fan

en termes demogràfics, econòmics o socials, en tant que membres productius

de la societat. És en aquest sentit que s'han de desenvolupar l'educació, els

discursos polítics favorables o les accions de sensibilització.
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