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Entrevista a M. Dolors Oller, doctora en Dret i membre de Justícia i Pau que fa una
anàlisi de la crisi migratòria i de les persones refugiades
18 Desembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

En el nou Quadern per la solidaritat de Justícia i Pau (JiP) Barcelona: “Contra la ceguesa
incòmoda i autosuﬁcient. Una mirada a la crisi migratòria i de les persones refugiades”, M.
Dolors Oller, doctora en Dret i membre de JiP, fa una anàlisi concisa. Aquesta es basa en la
complexitat del fet migratori actual i, a més, aporta propostes de canvi. Oller se centra en la
situació actual de 68 milions de desplaçats. Així, denuncia que “Europa ha prioritzat una visió
instrumental d’immigrants i refugiats, sense acollir la dignitat de tota persona i els seus
drets”.
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Per què hem arribat ﬁns aquest punt?
Una de les causes és l’economicisme imperant. Aquest ha portat a veure els immigrants i
refugiats només com a mà d’obra necessària per a garantir la nostra prosperitat. A això, cal
afegir polítiques migratòries que vulneren els drets humans. A més a més, les polítiques
tenen com a únic punt de mira salvar el mercat europeu a tota costa. I, també, que es
perceben els nouvinguts com un perill per a la identitat de les societats d’acollida.

Com podem revertir aquesta situació?
Amb el compromís d’Europa i dels altres països rics pel desenvolupament. Així, ha de ser un
compromís just i equilibrat, generador de pau, de les diferents zones del planeta per tal de
fer efectiu el dret a no emigrar. Es tracta, doncs, de lluitar contra el negoci de les guerres.
Fer reformes en les normes d’estrangeria i sobre l’asil per adequar-les a les noves
necessitats i formar persones solidàries, obertes a la riquesa de la diversitat.

Què cal fer com a cristians?
Encarnar els valors de l’Evangeli per tal que es transformin en actituds que ens portin a
l’acció, com ara acollir i tenir cura d’immigrants i refugiats, anant més enllà de lleis, normes i
protocols: són germans nostres! Defensar els seus drets, denunciar les situacions
d’inhumanitat que viuen, passar d’una cultura del recel i la por davant del que és desconegut
a una cultura de la trobada amb l’altre.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 20 de desembre
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