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LA CAUSA IMMIGRANT NO ENTÉN  

DE FRONTERES 

El President dels Estats Units, Donald Trump, aprofita la seva campanya de 

reelecció per arremetre i infondre odi contra la immigració, una tècnica mestra 

per part seva que tants bons rèdits electorals li donà en el seu moment. Si no es 

produeix un acord entre demòcrates i republicans per combatre aquest latent 

problema, el Servei de Immigració i Control de Duanes (ICE), s’encarregarà 

d’enviar agents a comunitats d’arreu del país per tal d’iniciar una operació 

coordinada amb el fi de deportar a membres de famílies immigrants no 

autoritzats, un esforç que es concentrarà en més de dues mil persones 

residents al país recentment i de manera no autoritzada. La qüestió principal en 

aquest assumpte radica en els agents de Nova York que han sigut instruïts per 

tal d’anar a les llars on es trobin famílies d’immigrants no autoritzats i informar-

los, en última instància, que han d’abandonar el país en trenta dies, inclús s’ha 

plantejat la idea de col·locar grillons electrònics a aquestes persones com si 

d’animals es tractés. Aquesta mesura que ha despertat la polèmica en els últims 

dies ja existia i es duia a terme en els governs de Barack Obama, encara que 

l’operació que s’iniciarà el diumenge dia 24 de juny serà un esforç coordinat en 

tot el país volent reduir la quantitat rècord de centreamericans que cerquen asil. 

Des de la Joventut Socialista de Catalunya, compromesos, conscienciats i 

solidaris amb la causa immigrant, cal que ens retractem i condemnem aquesta 

bogeria que implicarà batudes constants a Estats Units produint finalment que 

centenars de nens siguin cruelment separats de les seves famílies sent els 

seus progenitors traslladats a centres de detenció on l’espai es limitat i les 

condicions són precàries fins el moment que els funcionaris obtinguin la 

documentació pertinent per executar la seva deportació definitiva. Malgrat 

Donald Trump es retractés el 20 juny de l’any anterior sobre la separació de 

nens i famílies signant una ordre on es comprometia a derogar la política de 

ruptura de famílies davant les pressions per part de l’oposició republicana, el 

Papa, les Nacions Unides i el rebuig d’altres governs, no descartem que les 

pròximes batudes provoquin, un cop més, que esmentada ordre sigui passada 

per alt i que un elevat contingent d’infants probablement no tornin a veure als 

seus pares. 

I, per si fos poc, no podem deixar de banda aquelles persones indocumentades 

que es troben en centres de detenció rebent un tracte inhumà per part dels 

agents. Des de nens fins a grans, algunes de les declaracions que van prestar 

a les organitzacions socials que els entrevistaren són esgarrifoses. Aquesta 

zona és un focus constant d’humiliacions, ultratge, abusos, independentment 

de quina sigui l’edat d’aquestes persones, la lletania i la ferocitat dels guardes 

de seguretat supera qualsevol límit. Des de maltractes verbals i físics en algú 
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cas fins a fred extrem i aliments en mal estat, són algunes de les penúries que 

relaten els immigrants i que, malauradament, han hagut de viure en les seves 

carns. 

En al·legació a Donald Trump, aquest afirmà en el seu dia que una de les 

solucions per combatre la immigració massiva resideix en la separació de 

famílies. Encara que posteriorment retractés la seva postura, som conscients 

de quina es la mentalitat del President nord-americà davant d’un problema de 

tal magnitud. Un Estat de Dret i la integritat del seu sistema no podran 

dissimular la fragilitat per la qual es sustenten els ciments d’Estats Units mentre 

la tendència actual sigui vigent. 

La JSC és declara en el seu precepte tercer dels Estatuts com una organització 

socialista de classe que lluita contra tot tipus d’explotació i per la consecució 

d’una societat de dones i homes lliures, iguals i solidaris, que cooperen entre si. 

Ergo i per finalitzar, encoratgem a que el jovent socialista i progressista del país, 

en plena defensa dels drets humans en el seu conjunt, no permeti tolerar 

infàmies d’aquesta índole i, com a resposta no resolutiva però si reivindicativa, 

ofereixi, no el seu suport a la present resolució, sinó la seva empatia i 

compassió cap a totes aquelles persones no mereixedores del drama humà que 

estan travessant de forma injusta pel simple fet de ser immigrants, persones 

que fugen de l’infern dels seus territoris per veure’s immers en aquest novament, 

veient-se truncats els seus anhels i desitjos sobre un futur òptim, favorable i que 

els hi garanteixi la dignitat com a persones humanes que són. Els drets no són 

qualsevol cosa que algú et dona, constitueixen elements bàsics que cap 

individu pot arravatar-te. 


