
Avui dia 18 de desembre celebrem el dia de la persona migrant. El 12 d’aquest mateix mes 
va ser el dia contra la islamofòbia i el dia 10, es va celebrar el Dia dels Drets Humans. Tres 
dates molt pròximes en el temps que reivindiquen el mateix: el respecte als drets 
fonamentals de les persones i l’exigència de no discrimar per motiu d’origen, color de pell, 
religió, ètnia, sexe, gènere o orientació del desig.

En la nostra cultura segueixen vigents estereotips racistes que generen discriminacions i 
violències envers les persones migrades, racialitzades o refugiades. Molts discursos 
culturals i polítics projecten un imaginari entorn del fet de migrar estereotipat i violent que 
deshumanitza a les persones i obvia la diversitat de gent connectada amb el fet migratori o 
de motius que poden dur a migrar i les múltiples maneres de fer-ho que existeixen. 

En els últims temps, a més, hem vist com l’abast i altaveu d’aquests discursos d’odi 
augmentava, entrant en espais de representació política formal tant en l’àmbit nacional com 
internacional. Això ha permès i incentivat agressions i violències envers les persones 
migrades, racialitzades o refugiades i una greu vulneració dels drets humans. 

Cal acabar amb aquests discursos i estereotips per poder avançar cap a una plena 
ciutadania i una societat lliure de violències. La migració és un fet inherent en l’ésser humà i 
un dret i no un fenomen nou ni una concessió. Els motius que ens porten a desplaçar-nos 
són diversos però no totes les persones que es mouen són jutjades de la mateixa manera. 

Precisament i sovint, les més perjudicades són aquelles que es desplacen a conseqüència 
d’una agenda política i econòmica global desigual fruit d’un passat colonial, l’espoli de 
recursos naturals així com la ingerència cultural, econòmica i política que alguns territoris 
segueixen vivint avui en dia per part de països considerats occidentals. 

És per això que avui volem celebrar una data assenyalada com aquesta donant valor a la 
riquesa social i cultural que ens aporta la diversitat; reivindicant el compliment dels drets 
humans en les polítiques migratòries i la desaparició del sistema colonial; exigint la fi dels 
discursos d’odi; reconvertint els estereotips que provoquen prejudicis i discriminacions per 
mirades empàtiques, dialogants i solidàries i, en definitiva, expressant una voluntat ferma de
construir una Terrassa lliure de violències que ens cuidi i aculli a totes les persones. 


