ELS IMMIGRANTS ENS PRENEN LA FEINA?
Aquest és un dels estereotips que més s’escolten a la nostra societat. El fet que els
immigrants arriben per cobrir els llocs de treball que els autòctons no volen fer, com
ara cuidar persones grans o amb necessitats especials, les tasques domèstiques i
les agrícoles, l’hostaleria i la construcció. La majoria són feines molt dures i poc
remunerades.
La realitat és que aquests sectors s’han revitalitzat i dinamitzat gràcies a l’arribada
d’immigrants i que el balanç per l’economia dels països del primer món ha estat
molt positiva.
•

Jesús Caldera (ministre de treball i assumptes socials del 2004 al 2008) declara
al diari 20 minutos, ‘Dir que els immigrants ens prenen la feina no solsament és
fals, sinó també indigne. Els immigrants no solsament no treuen la feina, sinó
que ajuden a crear-la.’
http://www.20minutos.es/noticia/119261/0/inmigrantes/trabajo/indigno/

•

La meitat dels catalanys i espanyols que van anar a treballar a altres països
europeus als anys seixanta, ho van fer de forma irregular segons un estudi de la
professora de la Universitat CEU San Pablo de Madrid, Blanca Sánchez Alonso,
que també desdiu el tòpic que els immigrants prenen la feina als autòctons.
http://www.canalsolidari.org/noticia/els-nostres-avis-tambe-van-ser-sensepapers/20628
http://www.sectorhumano.org/integracion_mas.php?id=P1692_0_7_0

•

En aquest bloc ens expliquen de manera entenedora que són els empresaris
qui ens prenen les feines i no pas les persones immigrades. Són qui reben més
ajudes de l’estat i qui s’emporta les empreses a altres països quan troben mà
d’obra més barata.
http://elgosferal.blogspot.com/2010/01/ens-prenen-la-feina-semporten-les.html

•

Aquesta web Soitu.es, ens planteja que potser els qui clamen contra la
immigració i que la feina és pels del país en el seu dia van viure per sobre les
seves possibilitats i no entenen que les persones d’origen immigrat que es
troben a l’atur actualment, van treballar tant com la resta i per això mereixen
cobrar de l’atur si s’han quedat sense feina.
http://www.soitu.es/participacion/2009/08/07/u/ottoreuss_1249642802.html

•

Al diari digital e-notícies, en un article de Xavier Roig, se’ns explica com a
Catalunya s’ha usat mà d’obra barata per a abaratir costos, fet que ha fet que
les persones immigrades s’hagin vist abocades a ocupar llocs de treball que les
persones autòctones no volen realitzar per mal pagades.
http:/hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1669/opinions/immigraci%C3%B3s%C3%AD-per%C3%B2-amb-rentavaixelles12218.html+immigrants+prenen+feina&cd=8&hl=ca&ct=clnk&gl=es

•

La responsable de Creu Roja del programa d’atenció a persones immigrades i
refugiades de Sant Cruz de Tenerife, deixa ben clar que les persones que
arriben a les Canaries procedents d’altres països, no treuen llocs de treball ja
que solen treballar en els llocs menys qualificats i que coincideix amb els que es
releguen entre els habitants canaris.
http://www.ub.es/penal/historia/ejido/ejido6/tenerife91.html

