Les migrades i el procés constituent
Som un grup de persones que formem part de col·lectius de persones migrades,
racialitzades i de defensa dels drets humans i col·lectius, que en el marc de la trobada
“Aixequem la República” volem manifestar que:
Ens sembla molt important i ens sumem a aquesta iniciativa, la qual l’entenem com un
pas necessari per continuar construint espais de reflexió, articulació i acció política
dels moviments socials i per tant, de la “societat en moviment” com deia Zibechi quan
es refereix als pobles indígenes de l’Abya Yala. És aquesta societat que creu en la
construcció de Comunitats autoorganitzades la que és la garant d’un efectiu procés
constituent de base popular. Som Nosaltres, aquest pronom de la primera persona del
plural, del que parlàvem en les mobilitzacions del 15M, les que hem de subjectes
polítiques actives de la construcció del país que volem. Per això ens agrada molt la
diversitat de sensibilitats que avui aquí s’expressen i veiem important, molt important
que s’escolti les veus de les migrades. No hi haurà canvi social en una societat racista!
No hi haurà revolució sense les migrades!
Com a col·lectius compromesos amb la transformació social defensem el dret a
l'autodeterminació dels pobles. Venim de diferents territoris amb una llarga història de
vulneració d'aquest dret per part dels diferents estats nacionals moderns, que amb una
història colonial lligada al regne d'Espanya, han violat els drets col·lectius dels pobles
a decidir lliure i autònomament sobre el seu futur. Per això, davant d’un exercici de
sobirania popular com el que viu Catalunya en aquest moments, ens hem sentit
cridades des del primer dia a defensar aquest procés i sobre tot a participar-hi. Per
això, malgrat que moltes de nosaltres no vam poder votar, si que vam estar colze a
colze igual que totes vosaltres defensant col·legis, barris i pobles... vam ser partícips
de l’autoorganització popular d’aquest país que lluitant va exercir el seu dret a
expressar-se sobre el seu futur. Valorem molt la mobilització social que hem viscut en
els últims mesos, ens ha dignificat com a persones i societat, i denunciem la repressió
del regne d’Espanya tot i que hem de dir que tampoc ens sorprèn.
Tot i el nostre compromís, lamentem que les persones migrades que han fet de
Catalunya el seu lloc on habitar, no hagin sigut tingudes en compte com a població
amb dret a vot pel fet de no tenir la nacionalitat espanyola. Si aquest procés és una
oportunitat “d’aprofundiment democràtic" i de "ruptura amb el règim del 78" pensem
que les persones migrades som part d'aquest país i, per tant, volem i hem de ser
subjectes actives de la transformació social que es planteja davant aquest escenari,
amb independència de la nostra nacionalitat. Però sabem que la política ni comença ni
acaba a les urnes, per això treballarem i continuarem organitzant-nos per ser tingudes
en compte per donar la nostra opinió i compartir els nostres sentiments en els diferents
espais, com aquest d’avui, davant qualsevol canvi que afecta directament les nostres
vides i la dels nostres familiars. Volem ser part d'aquesta població a la qual se li
reconeixen els drets, tal i com busca la societat catalana, en exercir l'autodeterminació.
Ens considerem part del poble de Catalunya i creiem que aquesta identitat, amb els
drets i deures que comporta, ha de ser respectada i construïda amb les altres identitats
amb les quals hem vingut i hem crescut en aquest territori. Per això, volem que totes
les accions o lleis que es facin en el marc d’un procés constituent relatius a la
concessió de la nacionalitat catalana no vagin acompanyats amb una continuïtat del
dret vigent d’origen estatal a Catalunya, com és per exemple la llei i el reglament
d’estrangeria, normativa que considerem profundament injusta, racista i que es sosté
sobre les bases d'una societat colonial de privilegis. Volem tenir el dret al sufragi actiu
a qualsevol tipus d’eleccions, no solament municipals, amb independència de la nostra

nacionalitat. No volem que es perpetuï la classificació de ciutadanes de primera
categoria –nacionals- i la resta, en aquest cas, nosaltres que som migrades i que
moltes portem anys vivint, relacionant-nos i treballant formal i informalment en aquest
país. Això no seria una societat democràtica. Això estem segures que no és el que
volem aquí.
Volem lluitar pel reconeixement de drets d’aquest poble, drets col·lectius com el
d’autodeterminació i també per drets bàsics com la salut, l’educació, la llibertat
d’expressió i organització, la cultura, l’habitatge, a cuidar el territori, per una economia
que posi la vida al centre de l’activitat econòmica i per tant, considerem molt important
que aquesta aposta també reconegui drets a qui no els tenen, com les persones
migrades. Volem una societat sense racisme social i institucional, volem una societat
sense fronteres.
El dia 1 d’octubre vam fer una crida urgent a rectificar aquesta situació. No volem viure
en un país còmplice de morts a les fronteres i els mars. Amb persones retingudes en
Centres d'Internament per Estrangers (CIE). No volem tenir la condició d’estrangers
pel fet de constar al nostre passaport una nacionalitat determinada. No volem lleis de
la vergonya intocables. No volem que el principi de sang sigui un criteri per el
reconeixement com a ciutadà d’un país. En canvi, apostem pel reconeixement d'una
ciutadania universal per a totes les persones que viuen a Catalunya o que vulguin
viure-hi. Veiem en aquest escenari una oportunitat la qual no volem ni estem
disposades a perdre. Volem viure en una societat lliure, intercultural on la integració
mútua sigui la base per a la construcció d’una societat lliure de desigualtats i de
racisme.
No volem que siguin altres les que ens representin, som aquí, vivim aquí, cadascuna
de nosaltres ha viscut un procés migratori amb tot el que implica... i hem decidit que
aquesta és la nostra casa i volem treballar per millorar-la, per construir comunitat i
sempre estarem amb totes vosaltres als carrers, barris, places, escoles, i on faci falta,
construint poder constituent, teixint Poder Popular.

