Secretaria Nacional de Drets Socials i Ciutadania
comissió sectorial de Ciutadania i Migracions

COMUNICAT
Sobre la pròrroga de 6 mesos dels permisos de residència

Des de la sectorial de Ciutadania i Migracions, i en nom d'Esquerra Republicana,
volem expressar que celebrem aquesta nova pròrroga de 6 mesos dels
permisos de residència i de treball en totes les seves formes. Aquesta pròrroga
respon al reclam, per part d’entitats i coordinadores, sobre la greu situació
d'inseguretat jurídica que molta població migrant es troba, i totes les
conseqüències personals que provoca.
No obstant això, creiem que aquesta pròrroga és insuficient, donat que en 6
mesos la crisi de la COVID no estarà finalitzada, i per tant, la inseguretat jurídica i
personal seguirà. Aquesta pròrroga dóna cobertura a aquella població que ja tenia
la documentació reglada i que necessitaven renovar-la. Però recordem que encara
queda un gran gruix de població que estan en situació d'irregularitat, i que queden
fora d'aquesta pròrroga.
Amb el tancament de fronteres, els fluxos migratoris internacionals han quedat
totalment estancats, i per tant, realitzar ara mateix una regularització de les
persones en situació d'irregularitat no provocarà una crida d'arribada massiva. A
més a més, moltes de les persones que han estat a primera línia en aquesta crisi
sanitària han estat justament les persones migrades realitzant treballs, fins ara poc
valorats per part de la societat, com poden ser les tasques de cura, la neteja, el
subministrament d'aliments als supermercats, al camp en la recollida d'aliments de
primera necessitat, entre d'altres.
La inseguretat jurídica i personal provoca que moltes persones estiguin en situació
de vulnerabilitat, en tant que no poden accedir als recursos que hi pot haver per fer
front a les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19. És per això, que
cal disposar d’una via clara i urgent per atendre aquestes persones. Aquesta
resposta no és altra que regularització ja per a totes les persones. En aquest
sentit volem destacar que la Generalitat ha presentat un pack de 40 mesures on
exigeix al govern espanyol la regularització de forma estable a les persones
treballadores de la campanya agrària d’estiu, tal i com s’ha dut a terme en països
veïns com Itàlia i Portugal.
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