PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Representar la Catalunya diversa
Al llarg del segle XX les migracions han anat canviant les societats de moltes maneres, un
fet al que la societat catalana no és aliena. De la mateixa manera, cada poble ha afrontat
els diferents processos migratoris de formes ben diferents. Els i les socialistes hem lluitat
per aconseguir la integració plena dels diferents fluxos migratoris dels darrers cinquanta
anys a Catalunya.
•
El nostre model d’integració per garantir la cohesió social, se sustenta en l’acceptació, en
igualtat de condicions, de drets i deures. El respecte a la identitat de tothom però també
en el marc de l’acceptació d’una identitat i d’uns valors comuns, en un espai públic
compartit en convivència i en un sistema educatiu com a element bàsic per aquesta
integració.
Només un partit com el nostre, amb un ideari d’esquerres, pot liderar la lluita contra allò
que pot dinamitar la convivència a les nostres viles i ciutats, com ara la creixent
islamofòbia, la xenofòbia i el racisme. Aquestes lluites però, no representen cap novetat
per a molts ajuntaments governats pel PSC, on la convivència, com a eix central de les
seves polítiques davant els desafiaments del fet migratori, no és una fita a assolir, sinó a
mantenir. És on s’han desenvolupat programes d’intervenció social que han apostat pel
treball comunitari així com per la formació, la sensibilització i la difusió dels valors de la
interculturalitat i del coneixement mutu, que resulten definitius a l’hora de trencar
estereotips, falsos rumors i posicions extremes o sensacionalistes.
Tot i que a Catalunya la immigració, nacionalitzats inclosos, és al voltant del 20% de la
població, la realitat dins de les estructures del nostre partit, així com en els càrrecs
electes, mostra que una cinquena part de la societat catalana no està representada al
PSC. Forma part de la responsabilitat del partit, oferir espais per la participació activa de
la societat “real”, fent visibles com a iguals en drets i deures tots els i les ciutadanes,
sense importar el seu origen, raça, nacionalitat o religió.
Per poder continuar sent un partit de govern en un context de societat més plural i diversa,
hem d’incorporar a la nostra base de votants, més d’hora que tard, a part de la població
que ara no vota, ja sigui perquè no pot o perquè no se sent cridada a fer-ho. Que ens
votin depèn de la nostra capacitat de fer-los veure que els som d’utilitat i que els
interpel·lem amb les nostres demandes i propostes polítiques.
El PSC ha d’esdevenir referent de causes com la lluita contra el racisme, la xenofòbia o la
islamofòbia. Ha de liderar la lluita pels drets polítics de les persones immigrades, així com
la lluita per la protecció dels Drets Humans i dels moviments migratoris massius com el de
les persones refugiades. Hem de treballar amb les entitats, que són un dels pilars per la
generació d’espais de trobada per la integració, estimulant el sentiment de pertinença i
d’identificació envers la ciutat i el país de residència, en un clima social de respecte,
tolerància i d’acceptació de la pluralitat cultural. Així doncs, és indispensable que
estimulem el sentiment de pertinença a la nostra societat. Aquest sentiment és el que hem
de cultivar perquè els àmbits d’interacció i participació social siguin tan plurals com la
societat mateixa.
Per tot l'esmentat fins ara, proposem:

- Impulsar mesures per canviar la normativa electoral, especialment rígida i amb
restriccions i greuges comparatius en funció de l’origen o sobre com millorar i/o facilitar
l’accés a la nacionalitat (5 anys) sense greuges comparatius i flexibilitzar altres permisos.
- Facilitar el dret al vot d’aquelles persones que només poden participar a les eleccions
municipals, inscrivint-los d’ofici al cens electoral un cop assolida la situació administrativa
que habilita aquest dret.
- Preparar una PDL per la igualtat de tracte i la no discriminació per raó d’origen racial,
naixement, ètnic, sexe, religió, convicció, opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat
sexual, malaltia o qualsevol condició o circumstància personal o social. -Impulsar un Pla
contra les discriminacions i especialment contra laislamofòbia, el racisme i la intolerància; i
aprovar un Pacte Nacional Contra l'Odi.
•
- Convocar una conferència nacional per dissenyar un pla estratègic per la lluita
dels drets polítics i socials de les minories a Catalunya 2016-2023.

