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per què la Directiva de la Vergonya?
1) Es podran detenir persones que no han comès cap delicte.
No tenir papers és només falta administrativa (com tenir el
DNI caducat!).
2) Se’ls podrà privar de llibertat fins a 18 mesos en centres
d’internament (CIE):
Mentre els governs disposen fins un màxim de 18 mesos
per a les expulsions, les persones immigrades seran
retingudes.
3) Serà possible detenir algú sense una intervenció judicial.
Es podrà detenir, tancar i expulsar persones sense un judici;
n’hi ha prou amb un procés administratiu o policial.
4) Els immigrants menors d’edat seran tractats com a adults:
Els nens i nenes també podran ser detinguts als CIE. Això
viola textos internacionals d’obligat compliment com el
Conveni sobre els Drets dels Infants de Nacions Unides.
5) No es podrà tornar a Europa fins a 5 anys després de
l’expulsió.
Tot i no tenir papers, les persones creen aquí una nova vida.
Una expulsió les obliga a deixar-ho tot i fomenta la
immigració il·legal.

(c) Canary Jon

què és aquesta
directiva?
La Directiva de la Vergonya és una dis
disposició aprovada al Parlament Euro
Europeu per unificar les condicions per de
deimmigratenir i expulsar les persones immigra
des en situació irregular o “sense
papers”.
A la pràctica és un clar retrocés en el
respecte dels drets humans perquè cri
criminalitza les persones immigrades
només pel fet de ser-ho.

què és un CIE?

És un centre per recloure
“preventivament” persones immigrants
que seran expulsades. Es caracteritza per:
*Retenir persones que no han comès
cap delicte.
*Els mitjans de comunicació o les ONG no
hi tenen accés.
*Cap regulació vetlla per les condicions de
vida dels interns. Per tant, poden ser molt
precàries i que no s’informi dels drets dels
interns.
A Barcelona –a la Zona Franca– n’hi ha un.

(c) Asociación
de vecinos de Aluche

pro-postes d' acció

per acollir les
persones
nouvingudes i
atendre les
seves
necessitats
tel. 93 727 29 75
Ferran Casablancas, 72

Per a la Supresió dels
centres d’internament

per sumar-se a la
pressió a l’Estat
perquè tanqui uns
centres que van
contra la democràcia
i els DD.HH.

www.sosracisme.org

(cc) Gaelx

→

Informa’t i implica’t en campanyes de denúncia
per exigir els drets de les persones immigrades
(evitar la persecució dels sense papers, tancar
els CIE...).

→

Trenca els teus tòpics i coneix persones d’altres
orígens (al Servei Ciutadà d’Acollida als
Immigrants, al voluntariat lingüístic...).

→

Difon aquesta informació amb els canals que
tinguis.

Eldorado
per conèixer la
immigració des de
dues persones que
deixen la seva
terra en direccions
creuades

ed. Salamandra

14 Kilómetros
per conèixer el
procés migratori i
l’entrada a l’Estat
espanyol per
Gibraltar

wandavision.com

