RESOLUCIÓ DE CONDEMNA AL ACTES XENÒFOBS CONTRA ELS
Menors no acompanyats
Arran de les recents agressions als diferents col·lectius de menors no acompanyats a
Catalunya, la Joventut Socialista de Catalunya, Que es caracteritza per ser una
organització juvenil que defensa els drets de les persones amb independència de la
seva procedència, condemna i rebutja qualsevol tipus de violència, particularment,
violència exercida per raons de procedència vers joves que es troben en una situació
de vulnerabilitat degut a la seva condició de menors no acompanyats.
Durant molts mesos a Catalunya han estat arribant els anomenats MENA (Sigles que
han vist com el tractament que s’ha fet d’aquestes només ha servit per estigmatitzar i
encara assenyalar més aquest col·lectiu), menors estrangers no acompanyats. Aquesta
arribada de menors s’ha vist desbordada a partir del mes d’octubre del 2018. La
Generalitat de Catalunya, com a institució responsable d’atendre a aquestes persones
que arriben al nostre territori, no ha estat capaç de donar una resposta adient i
mesurada a aquesta problemàtica, i amb la seva inacció i irresponsabilitat, ha provocat
que aquests joves haguessin de dormir al carrer o en comissaries de la policia una
vegada eren identificats, en el cas que es faci.
Quan la Generalitat de Catalunya ha considerat que havia de fer quelcom, aquesta
actuació es produïa de manera extemporània, doncs la problemàtica actual ja els
desbordava i no es podia donar una correcta resposta, deixant en evidència els
protocols i mesures preses pel Govern.
El nyap que la Generalitat ha fet davant aquesta problemàtica ha estat en agrupar els i
les menors no acompanyats a residències que no estan correctament adaptades ni
dotades del personal adient per garantir i fer una integració dels joves a Catalunya,
doncs aquest col·lectiu de persones necessiten una assistència per part de treballadors
socials i educadors socials.
El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha assegurat que els
centres residencials que acostumen a acollir els infants i els adolescents tutelats per la
Generalitat no són l'espai per atendre als menors no acompanyats. A més, els
educadors han manifestat que aquest tipus de centres no són el recurs adequat per
atendre els menors estrangers i han posat de manifest que l'emergència actual és una
situació de gravetat previsible, que s'hauria pogut preveure amb força marge.
Considerem que no es tracta tant d’un problema dels recursos dedicats, que també,
sinó de com es dediquen aquests recursos, ja que es fa d’una forma ineficient i això
impossibilita aconseguir l’objectiu últim, que és la correcta inclusió dels menors en les
dinàmiques dels barris i de l’entorn.
D’altra banda, critiquem la hipocresia de l’actual Govern de la Generalitat, que fa
bandera del “Refugees Wellcome” però no té un pla per a les persones que ja hi són en
aquesta situació. Per tant, aquesta posició del Govern no correspon a la realitat, que
demostra que és incapaç de crear un protocol on hi participin les entitats socials

expertes en aquest tema, els ajuntaments i altres organitzacions, com poden ser
ONGs. En definitiva, menys propaganda i més fets.
És per això que reclamem i exigim que la Generalitat posi els mitjans adequats per
garantir i protegir aquests menors, i els hi doti d’eines per poder desenvolupar la seva
vida un cop assoleixin la majoria d’edat (encara que això també acaba suposant un
problema), a l’hora que condemnem tota mena de discriminació racial que pateixen
els menors i els seus acompanyants.

