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L’agreujament de la situació social a les ciutats europees.
La situació social de les persones vulnerables residents i nouvingudes a les ciutats
europees no deixa d’agreujar-se:
-

-

-

-

-

-

La fi de la recessió econòmica no ha significat la finalització de la crisi social
en les ciutats de l’Europa Mediterrània, sinó tot el contrari, estem constatant
com les desigualtats socials incrementen i les oportunitats i expectatives de
promoció social dels grups socials més vulnerables disminueixen. En altres
paraules, estem entrant en allò que s’ha anomenat la societat del descens
social. Per això, és urgent posar-hi remei.
Els preus del sòl i de l’habitatge, en especial, en els municipis de les ciutats
metropolitanes, incrementats per diferents motius: l’atracció a les ciutats
d’activitats econòmiques vinculades als serveis avançats i financers, el sector
turístic, la residència de població d’alta renda autòctona i estrangera, així com
per l’activitat especulativa de fons d’inversió internacionals.
D’altra banda, la recuperació del mercat de treball està sent obstaculitzada
per a molts sectors de la població, i la població que treballa disposa de salaris
força reduïts i de contractes molt precaris.
Així mateix, en aquest entorn de creixement de les desigualtats, generades
per un mercat poc regulat per objectius socials, no s’han recuperat les
inversions socials de la majoria de les administracions públiques adreçades a
millorar les igualtats d’oportunitats dels grups socials vulnerables i a garantir
els drets socials per a tothom.
Aquets fets, entre d’altres, fan que moltes persones no puguin fer front a
l’increment del preu del cost de la vida i, molt en especial, el dels lloguers i
de les hipoteques, i siguin expulsades de l’habitatge en el que viuen i amb
poques expectatives de tornar-ne a trobar un altre en el seu mateix entorn.
El creixement de les desigualtats socials internes ve acompanyat d’un
aprofundiment de les desigualtats socials i d’oportunitats per superar la
pobresa entre països a nivell mundial. Això fa que fluxos de població siguin
expulsats dels seus països per la pobresa o la guerra i es dirigeixin cap a les
ciutats dels països amb més renda i benestar social, on al mateix temps la
seva població està patint un important retrocés social.

El malestar social que generen les desigualtats es canalitza
l’enfrontament entre les persones en situació de vulnerabilitat.

cap

La coincidència a les ciutats europees d’expulsions internes i externes i el malestar social
que l’agreujament de la situació social genera, està sent aprofitada per sectors vinculats
i propers a l’autoritarisme social i polític canalitzant el malestar de la seva població front
a la gent migrada i refugiada, i així difonen un missatge insolidari, segregador i
estigmatitzador front els nouvinguts i nouvingudes, buscant la confrontació entre les
persones vulnerables.
Podem constatar el creixent desplegament del autoritarisme, el racisme, la xenofòbia i
el sentiment identitari exclusiu en moltes ciutats dels països europeus, que es fonamenta
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en la promoció del conflicte entre grups socials vulnerables. Aquesta fragmentació i
conflicte social agreuja encara més la degradació de la situació social i humana entre
ciutadans tant de les persones autòctones com de les persones procedents d’altres
països.

Més desigualtat social i menys inversió social.
En aquest sentit, no podem deixar de denunciar la irresponsabilitat no només social, sinó
també democràtica que significa:
-

-

-

El manteniment o reducció de les inversions públiques i socials per part dels
estats europeus i la mateixa UE, davant l’increment intern i extern de la
vulnerabilitat social a les nostres ciutats.
No disposar d’un pla concertat entre els països europeus per donar resposta
a la creixent pressió migratòria.
La inexistència d'una política solidària a nivell d’Unió Europea, deixant a cada
país gestionar el seu problema, incidint en un increment de l’escletxa social
fonamentalment en els països del mediterrani.
Que el 75% dels recursos del Consell Europeu es destinin a seguretat i retorn
de les persones i no a la acollida i inserció de les persones i famílies.

Som conscients que només una estratègia especifica de totes les ciutats europees per
millorar la situació social dels col·lectius vulnerables pot assentar les bases d’unes ciutats
menys socialment fracturades, però cal també desplegar, des de les ciutats, una acció
social especifica perquè els col·lectius en situació de vulnerabilitat participin de manera
conjunta, en la millora de la situació social que afectarà positivament a totes i tots.

El posicionament de l’Acord Ciutadà: Prevenir la segregació social i exclusió
mútua.
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva en la perspectiva de que la millor manera
d’avançar cap a la justícia social és combinar la solidaritat interna i internacional, i fer
confluir en una mateixa Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials, els
grups i persones expulsades independentment de la seva procedència geogràfica, social
i cultural. Per aquesta raó:
1. Va aprovar amb el consens de totes les entitats de l’Acord Ciutadà i de tots els
grups polítics municipals, desplegar els 892 projectes i serveis, emmarcats dins
de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials, dirigida a
aconseguir una ciutat més inclusiva mitjançant la reducció de les desigualtats
socials en les dimensions que s’han considerat més importants i abastables des
dels actors socials de la ciutat:
a. La desigualtat en la redistribució de la renda, i en l’accés als béns socials
bàsics: habitatge, ocupació de qualitat, i les necessitats bàsiques.
b. La iniquitat educativa i de les oportunitats formatives i culturals al llarg
de la vida.

3

c. Els desequilibris en les xarxes socials i comunitàries de suport i
empoderament personal i col·lectiu.
d. L’estigmatització i la segregació social de col·lectius socials en situació de
vulnerabilitat.
e. Les desigualtats socials territorials.
2. Es disposa a desplegar un projecte tractor entorn l’empoderament de persones
en situació vulnerable que té un doble objectiu: millorar la situació social de les
persones en procés d’exclusió social i reduir els processos d’estigmatització i de
fòbies socials en la societat en general i entre el col·lectius en situació de
vulnerabilitat de manera especial.
3. Celebrarà un acte de ciutat per reforçar el compromís social de la ciutadania amb
els drets socials de totes les persones que viuen a Barcelona; l’Àgora Ciutadana
2018.
4. Així mateix, promourà una acció de projecció basada en la revisió pels mitjans de
comunicació pel tractament informatiu, objectiu i solidari en relació a les
informacions que generen exclusió social i recolzen processos de segregació
mútua entre col·lectius socials.
5. Demanarà al Consell Europeu perquè reequilibri els 34.900 milions euros
destinats a política de fluxos migratoris, de tal manera que el 75% dels recursos
deixin de destinar-se als aspectes de seguretat i de retorn de persones, i
s’incrementin els destinats a l’acollida i la protecció -que tan sols es situen en el
25%.
6. Demanarà a les administracions públiques, estatals, autonòmiques i locals més
coordinació entre si, i més inversions en polítiques i plans de acollida i d’inclusió
social. Una política activa i d’acompanyament en la creació de llocs de treball de
qualitat.
7. Vetllarà perquè es reverteixi la situació de reducció dels fons públics a les entitats
del tercer sector social com a actors que generen vincles de proximitat entre els
col·lectius amb situació de vulnerabilitat.
8. Celebrarà la Jornada Anual 2018, un espai de reflexió i intercanvi entre les
persones assistents en els temes clau de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de
les desigualtats socials.
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