
 

 

La invisibilitat de les persones en situació irregular 

Avui 20 de juny se celebra el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Cada any són moltes 

entitats, institucions i grups de persones que es manifesten i fan declaracions denunciant la 

vulneració dels drets i la situació dramàtica que viuen milers de persones que han de sortir del 

seu país per salvar la seva vida. Al final sempre es queden en grans declaracions polítiques o 

institucionals envoltades d’una doble moral, ja que aquestes persones refugiades tenen els 

seus drets limitats. 

Des de la Comissió de Migracions i Interculturalitat del Col·legi de Treball Social, com a 

professionals i amb molta experiència atenent persones sol·licitants d’asil i refugi i persones en 

situacions administratives d’irregularitat, volem, un any mes, denunciar la greu situació que 

estant patint a causa de l’actual llei d’estrangeria i d’un sistema d’atenció col·lapsat, rígid  i 

cada vegada més deshumanitzat. 

Existeix un gran col·lapse a les oficines de petició d’asil, hi ha lentitud en les notificacions i un 

alt número de negacions de peticions d’asil sense  facilitar l’accés als tràmits. Tot això provoca 

que aquestes persones quedin en situació d’irregularitat administrativa durant anys, 

invisibilitzades per a la societat i obligades a viure sense drets i en la clandestinitat.  

Aquestes persones viuen amb por a què els pari la policia, a ingressar en un CIE, a les 

deportacions, però també es veuen obligades a subsistir de forma il·legal en l’econòmia 

submergida, on es produeixen greus discriminacions, explotació laboral i, en conseqüència, 

exclusió social. També, en la majoria d’ocasions, no poden ser ateses pels serveis públics de 

l'Administració i no tenen accés a les ajudes i/o programes socials, d'inserció laboral, etc.  

Aquest és un gran problema estructural que s’ha de resoldre i exigim voluntat política per 

solucionar aquesta vulneració de drets i per dignificar el tracte que se’ls està donant a aquestes 

persones. 

Això  s’ha de parar JA! MENYS RACISME I MÉS IGUALTAT! 
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