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Táboa 47. Problemas na vivenda.

Fonte: Censo de Poboación e Vivenda 2001.

Problemas na vivenda: 
(total poboación estranxeira empadroada: 34.396)

Valores en
porcentaxe

Ruídos exteriores 22,19%

Contaminación ou malos olores provocados pola industria, 
ou tráfico… 13,93%

Pouca limpeza nas rúas 24,75%

Malas comunicacións 17,17%

Poucas zonas verdes 32,39%

Delincuencia ou vandalismo na zona 12,72%

Falta de servizo ou aseo dentro da vivenda 1,67%



5. PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Un dos maiores desafíos da poboación inmigrante é articularse para
ter unha participación efectiva na sociedade, que axude a canalizar as súas
inquedanzas, demandas e necesidades. A importancia do movemento aso-
ciativo das persoas inmigrantes é vital para a defensa dos seus intereses e
para que poidan transmitir ás institucións e a todos os ámbitos da socieda-
de civil as súas suxestións e puntos de vista en todos aqueles asuntos que
lles afectan.

Actualmente en Galicia o número de asociacións de iniciativa social é
menor que o doutras comunidades do Estado e doutras rexións europeas,
aínda que o seu número e implantación difire moito segundo os sectores.

No que atinxe ao ámbito da inmigración, a aparición e crecemento
do movemento asociativo foi parello á evolución da inmigración en Galicia;
o que fai que o xurdimento de asociacións de inmigrantes sexa relativa-
mente recente e aínda estea en fase de consolidación.

Tendo en conta a evolución experimentada nos últimos anos, o des-
pregue amosado polo movemento asociativo das persoas inmigrantes en
Galicia está a ser moi positivo por canto se produciu un rápido xurdimen-
to e expansión de asociacións, que están a facilitar a súa participación
social dun xeito moi importante. Aínda que algunhas das asociacións, por
falta de recursos ou outras razóns, tiveron falta de continuidade no tempo
ou orientaron a súa actividade á procura de resposta a problemas inmedia-
tos sen conseguir poñer en marcha actuacións que perseguiran obxectivos
a máis longo prazo.

5.1. O asociacionismo

O crecemento do fenómeno inmigratorio demanda das administracións
públicas e de todos os axentes sociais implicados a adopción de medidas que
faciliten o proceso de acollida e adaptación das persoas inmigrantes, así
como o desenvolvemento de medidas que apoien e favorezan a súa partici-
pación e integración social.

Coa posta en práctica destas medidas trátase de remover os atran-
cos que poden dificultar a súa participación e de crear as condicións para
que esta teña lugar dun xeito efectivo e con maior intensidade.
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O movemento asociativo de inmigrantes na comunidade autónoma
galega sigue experimentando un aumento anual, feito que se constata no
incremento do número de solicitudes de subvencións presentadas polas
asociacións de inmigrantes asentadas na comunidade autónoma.

No ano 2006 un total de 50 asociacións radicadas en Galicia levaron a
cabo os seus programas de actividades na comunidade autónoma e desen-
volveron un papel relevante na integración social das persoas inmigrantes.

Como se pode observar, a maioría destas asociacións teñen a súa
sede nas provincias da Coruña e Pontevedra o que tamén se corresponde
coas provincias nas que hai un maior número de habitantes estranxeiros
empadroados:
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Gráfico 14. Asociacións de inmigrantes solicitantes de subvencións 2003-2006.

Fonte: Elaboración a partir de datos da Secretaría Xeral de Emigración.
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Táboa 48. Asociacións solicitantes de axudas.

Provincia Número 
Asociacións

A Coruña 25

Lugo 1

Ourense 6

Pontevedra 18

Fonte: Elaboración a partir de datos da Secretaría Xeral de Emigración.



O crecemento rexistrado no número de asociacións solicitantes,
paralelamente, supón un importante crecemento no número de socios e
socias, que en último estremo son os beneficiarios e beneficiarias finais
das actividades desenvolvidas polas ditas asociacións. En base á informa-
ción achegada polas propias asociacións no ano 2006 foron un total de
9.593 asociados/as. Destes, 6.894 son inmigrantes, 2.242 son emigrantes
retornados/as e 457 son españois/las non retornados/as, distribución que
se reflicte na seguinte táboa:

O número de persoas inmigrantes, como se pode observar, supón algo
máis do triplo dos/as emigrantes retornados/as, mentres que o número de
galegos/as non retornados/as é inferior ao 5%.
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Gráfico 15. Asociados/as a asociacións de inmigrantes.

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Secretaría Xeral de Emigración.
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Táboa 49. Evolución das asociacións e dos/das asociados/as.

Ano Número 
Asociacións Número Asociados

Ano 2003 23 3.159

Ano 2004 23 3.903

Ano 2005 44 7.735

Ano 2006 50 9.593

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Secretaría Xeral de Emigración.



Se temos en conta o continente de procedencia dos/as asociados/as
inmigrantes, destacan claramente as persoas procedentes do continente
americano, que agrupan a un total de 4.931 dos/as asociados/as, seguido
do continente africano de onde proceden un total de 1.680 persoas inmi-
grantes integrantes das asociacións.

América é o continente do que procede a ampla maioría das persoas
inmigrantes asociadas, seguido de África; mentres que as persoas socias
procedentes de Europa son moitas menos, e no caso de Asia, case non se
da o asociacionismo.
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Gráfico 16. Asociados/as segundo continentes de orixe.

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Secretaría Xeral de Emigración.
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Gráfico 17. Persoas inmigrantes asociadas por países de procedencia.

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Secretaría Xeral de Emigración.
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Se, por outra banda, se toman como referencia os países de proce-
dencia, obsérvase que maioritariamente as persoas inmigrantes socias des-
tas asociacións son de América: Uruguai, Arxentina, Brasil e Colombia; e
de África: Marrocos e Senegal.

Estas asociacións radicadas en Galicia desenvolven un importante
labor a favor da integración sociolaboral da poboación inmigrante na socie-
dade galega como entidades colaboradoras da Administración autonómica,
e configúranse como un importante marco de convivencia das distintas cul-
turas. As actividades que levan a cabo estas asociacións na comunidade
autónoma son de índole moi diversa, entre as que destacan as accións for-
mativas, informativas e de asesoramento, así como aquelas encamiñadas a
manter as culturas e tradicións dos países de orixe.

5.2. Participación na vida pública

Para que as políticas públicas de inmigración sexan realmente efica-
ces débese contar coa participación de todas as administracións públicas,
organizacións sindicais, profesionais, empresariais, asociacións de inmi-
grantes e organizacións sen fins de lucro que actúan neste eido; pois a
adopción de medidas tendentes a facilitar a integración social require da
actuación de todos os axentes implicados.

O impulso dunha política activa de integración da inmigración fai
necesario planificar, formular, executar e avaliar as políticas migratorias
de forma conxunta e coordinada, así como contar con canles e espazos que
permitan recoller as propostas e recomendacións dos diferentes actores.

Trátase de acadar, polo tanto, a coordinación entre as diferentes
administracións públicas con responsabilidade no ámbito da acollida e
integración, os axentes sociais e as entidades implicadas nesta materia; e
contar coa participación da poboación inmigrante, pois o respecto polos
dereitos das persoas inmigrantes supón partir de que estes tamén partici-
pan nas políticas públicas.

Con esta finalidade, a través do Decreto 127/2007, do 27 de xullo,
creouse o Consello Galego da Inmigración, adscrito á Secretaría Xeral de
Emigración, como órgano colexiado de carácter consultivo da Xunta de
Galicia na materia.

Os obxectivos fundamentais do consello son servir de canle de parti-
cipación, coordinación e diálogo, recoller as aspiracións e demandas da
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poboación inmigrante e dos diferentes actores sociais das que se derivarán
propostas tendentes a promover a súa integración, informar e asesorar na
planificación das actuacións á Administración autonómica galega en mate-
ria de inmigración, así como participar na avaliación das actuacións
emprendidas.

Dentro del poderán constituírse comisións de traballo con carácter
temporal ou permanente. De partida, existirá unha comisión permanente
contra o racismo e a xenofobia, con funcións de observación, estudo e aná-
lise dos fenómenos sociais asociados aos movementos migratorios, e con
capacidade de elaborar propostas de actuación en materia de loita contra
o racismo e a xenofobia.
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6. ACTITUDES DA SOCIEDADE GALEGA ANTE A INMIGRACIÓN

Con obxecto de estudar as actitudes e opinións da poboación galega
ante a inmigración, a Secretaría Xeral de Análise e Proxección encomen-
dou unha investigación sobre as “Actitudes da poboación galega ante a
inmigración”, que se rematou en novembro de 2006.

De acordo coas súas manifestacións, un 79% da poboación galega
opina que a inmigración é un fenómeno positivo para a sociedade de aco-
llida, mentres que un reducido 12% o considera negativo. Finalmente, un
9% recoñece non ter unha opinión formada respecto diso.

Estas cifras se poden ver na seguinte táboa. Cómpre destacar que as
porcentaxes de opinión afirmativa son maiores cando menor é a idade das
persoas entrevistadas; así entre os 18 e os 24 anos a porcentaxe afirmati-
va é do 88%, baixando ata o 71% no grupo de máis de 65 anos. Pola contra,
tende a aumentar a porcentaxe de respostas negativas ao aumentar a
idade das persoas que responderon á enquisa. Tamén é significativo o feito
de que as persoas máis novas presentan menores porcentaxes de resposta
“Non sabe”, aumentando dende o 2,5% do grupo de 18 a 24 anos, ata o
12,6% do grupo de máis de 65 anos.

Como tendencia pódese indicar que a poboación máis nova ten for-
mada unha opinión sobre este tema en maiores porcentaxes que a máis
vella, e que a dita opinión é afirmativa en maior porcentaxe.
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De 18 
a 24
anos

De 25
a 34
anos

De 35
a 44
anos

De 45
a 54
anos

De 55
a 64
anos

De 65
e máis
anos

Total

Cre Vde. que 
a diversidade 
dun país en
aspectos como
etnia, relixión,
cultura 
é positiva?

Si 87,6 86,6 82,3 82,3 71,2 70,8 79,3

Non 9,3 8 10,1 10 14,2 15,4 11,5

Non sabe 2,5 5,1 6,5 7,8 13,7 12,6 8,5

Non 
contesta 0,6 0,4 1,2 0 0,9 1,1 0,7

Total 100 100 100 100 100 100 100

Táboa 50. Opinión sobre a diversidade no país.

Fonte: Informe “Actitudes da sociedade galega ante a Inmigración”.Secretaría Xeral de Análise e Pro-
xección.



Ao analizar os resultados obtidos no que se refire á opinión que mani-
festan os entrevistados acerca do dereito que debería ter toda persoa para
traballar e vivir en calquera país, aínda que non fose o seu, un rotundo
90,9% declara que si deberían ter estes dereitos, fronte a un 5,8% que
reponde en sentido negativo.

Un 45% das persoas entrevistas consideran que en Galicia hai moitas
ou demasiadas persoas inmigrantes, fronte un 46% que consideran que
estas son poucas ou moi poucas. Por outra banda, obsérvase unha percep-
ción dunha sociedade moi avanzada pero sen postos de traballo suficientes
para os/as galegos/as, pero si para as persoas inmigrantes. O argumento
económico apoia a tese de que o volume de inmigrantes irá aumentando,
xa que ven favorable o desenvolvemento de Galicia dentro do marco euro-
peo, pero con todo observan con pesimismo as propias oportunidades
dos/as galegos/as e a precariedade laboral das persoas que chegan.

Respecto da orixe xeográfica das persoas inmigrantes, a maior parte
da poboación (31%) pensa que veñen de Marrocos, seguida do 27% que pen-
san que proceden de Arxentina. Dentro desta percepción, destaca o feito
de que o 30% declara que a maior parte procede da África subsahariana e
outro 30% menciona “outros países”, outorgándolle o maior peso a países
suramericanos en xeral. Estas opinións amosan descoñecemento por parte
da poboación galega do volume e orixe da poboación inmigrante en Gali-
cia pois, como xa vimos no parágrafo 1, a maioría destas persoas son de
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Táboa 51. Actitudes ante o volume de inmigrantes.

Considera Vde. que os estranxeiros 
que viven en Galicia son…?

Valores 
en porcentaxe

Moi poucos 1,4

45,8%Poucos 25,9

Non moitos 18,5

Moitos 29,2
44,9%

Demasiados 15,7

Non sabe/Non contesta 9,3 9,3%

Fonte: Informe “Actitudes da sociedade galega ante a Inmigración”.Secretaría Xeral de Análise e Pro-
xección.



nacionalidade portuguesa seguida da colombiana; así mesmo, a poboación
estranxeira procedente de África non é da zona subsahariana, senón de
Marrocos.

Segundo amosa a táboa 53, o 33% da poboación galega entrevistada
considera que a presenza de persoas estranxeiras en Galicia traerá consi-
go “máis problemas que beneficios”. Tamén sosteñen que as consecuencias
futuras do fenómeno migratorio serán problemáticas. Con todo, un 28%
afirma que leva asociada máis beneficios que problemas, e outro 25% que
leva consigo por igual beneficios e problemas.

Estas percepcións están relacionadas coas políticas migratorias, o
repartimento de oportunidades, a integración e a sensación da “chegada
incontrolada” de persoas. A relación establecida entre inmigración e incre-
mento do paro vai en estreita relación coa percepción dun volume excesi-
vo de persoas inmigrantes en Galicia.

A seguinte táboa amosa un dos resultados máis definidos; así resulta
que a maioría da poboación galega considera que se debe permitir que
veñan só as persoas inmigrantes que teñan un contrato de traballo. Un 77%
apoia esta opinión, fronte ao 9% que considera que se debe acoller a todas
as persoas que desexan vir, e por último só un 2% opina que non se debe-
ría de acoller a ninguén.
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En termos xerais, considera Vde. que a presenza 
en Galicia de persoas estranxeiras leva asociada…?

Valores 
en porcentaxe

Máis problemas que beneficios 33,1

Máis beneficios que problemas 28

Os dous por igual 24,7

Non sabe / Non contesta 14,2

Táboa 52. Opinións sobre as expectativas que comporta o fenómeno migratorio.

Fonte: Informe “Actitudes da sociedade galega ante a Inmigración”. Secretaría Xeral de Análise e Pro-
xección.



En canto ao grao de acordo cunha serie de frases-estímulo encami-
ñadas a avaliar as actitudes da poboación ante a presenza de persoas inmi-
grantes na nosa sociedade, obsérvase que segundo a enquisa, os/as gale-
gos/as están maioritariamente de acordo coas seguintes cuestións:

– En xeral son xente honesta (54%).

– A presenza na escola de fillos/as de estranxeiros/as enriquece a
cultura (75%).

– A integración entre a sociedade galega e a poboación estranxeira
pode producirse mantendo esta os seus propios costumes (54%).

– A estancia ou residencia de persoas estranxeiras pode incidir na
seguridade cidadá (54%).

– As administracións públicas deben facilitarlles o acceso á vivenda
nas mesmas condicións que a outros colectivos desfavorecidos
como xente nova etc. (63%).

Doutra banda, están en desacordo coas seguintes cuestións:

– Débense crear servizos sanitarios específicos para manter a persoas
estranxeiras (77%).

– A presenza nas escolas de fillos/as de estranxeiros/as dificulta o
desenvolvemento das clases (69%).
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Pensando nestas persoas estranxeiras que desexan 
vir a España, que cre que sería o máis axeitado?

Valores 
en porcentaxe

Acoller a todos os que desexan vir 9,5

Acoller so aos que teñan un contrato de traballo 76,7

Non acoller a ningún 2,1

Ningunha das anteriores 7,2

Non sabe 4,3

Non contesta 0,2

Táboa 53. Opinión sobre as políticas de inmigración.

Fonte: Informe “Actitudes da sociedade galega ante a Inmigración”.Secretaría Xeral de Análise e Pro-
xección.



En opinión das persoas entrevistadas, os costumes, a lingua e máis a
relixión das persoas inmigrantes son os factores que máis dificultan a inte-
gración social. De feito, atópase un certo sentimento de “rexeitamento”
propio da predisposición á categorización da condición social da persoa,
máis que da súa procedencia. Por outra banda no estudo da Secretaría
Xeral de Análise e Proxección obsérvase como a percepción que ten a
sociedade galega da inmigración non resulta negativa, xa que se ten pre-
sente o pasado de Galicia como país emigrante.
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Táboa 54. Opinións sobre a inmigración.

Se lle falan de inmigrantes, que é o primeiro que 
lle vén á cabeza? Valores en porcentaxe 
de resposta múltiple baseados en casos

Valores 
en porcentaxe

Nada en especial 8,2

Persoas igual que nós 5,2

Persoas que veñen a buscar traballo 21,2

Persoas que achegan o seu esforzo para 
o desenvolvemento da sociedade 0

Persoas estranxeiras 8,2

Persoas de culturas distintas á nosa 1,1

Enriquecemento da cultura 0,5

Persoas necesitadas de axuda 11,8

Persoas expostas a morrer para chegar a España 3,8

Os galegos fómolo nunha época 10,4

Marroquís ou africanos 4,7

Ecuatorianos 0,1

Sudamericanos 0,9

Latinoamericanos 0,5

Son demasiados 1,7

Problemas 5

Delincuencia 3,2



No caso de “Outras respostas”:
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Se lle falan de inmigrantes, que é o primeiro que 
lle vén á cabeza? Valores en porcentaxe 
de resposta múltiple baseados en casos

Valores 
en porcentaxe

Outras respostas 26,8

Non sabe/non contesta 4,5

Se lle falan de inmigrantes, que é o primeiro 
que lle vén á cabeza?

Valores 
en porcentaxe

Pateras/Caiucos 18,8

Africanos 2,5

Pobreza/Persoas desfavorecidas 8,8

Inseguridade, delincuencia, problemas, mafias 5,8

Sen papeis, ilegais 11,3

Nós fómolo no seu momento 10,5

Necesidade económica/Persoas que pasan fame 2,3

Romaneses 2,5

Marroquís 3,8

Chineses 0,5

Pena 4,5

Precariedade laboral/Incremento do paro/
Explotación/Traballo temporal 5,5

Persoas que veñen de fóra/Estranxeiros 4,3

Persoas de cor/negros 3,8

Persoas que non se adaptan 1,3

Solidariedade 4,3

Racismo 5,8



A poboación galega entrevistada afirma que actualmente non ten
moito contacto coa poboación inmigrante. Deste xeito, o 55% das persoas
entrevistadas manifestaron que non tiñan ningún contacto con persoas
inmigrantes, e só un 9% recoñece ter amigos/as estranxeiros/as.

Hai, pois, unha ampla conciencia da crecente presenza das persoas
inmigrantes, pero un escaso coñecemento persoal. A convivencia baséase
pouco en relacións persoais, exceptuando as de emprego ou consumo
(sobre todo na hostalaría).

Para os/as enquisados/as, as relacións que tiveron con persoas
estranxeiras parecen que se contradí co estereotipo referido á xeración de
problemas por parte deles.
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Se lle falan de inmigrantes, que é o primeiro 
que lle vén á cabeza?

Valores 
en porcentaxe

Outras respostas 4

Total 100

Fonte: Informe “Actitudes da sociedade galega ante a Inmigración”. Secretaría Xeral de Análise e Pro-
xección.

Cal é o grao de contacto que Vde. ten 
con inmigrantes en Galicia?

Valores 
en porcentaxe

Ningún contacto. Só os ve polas rúas ou 
lugares públicos, pero nunca fala con eles 55,5

Veos a miúdo por cuestións de veciñanza, 
traballo ou estudos, pero non adoita falar con eles 
a non ser que se dirixan a Vde.

14

Veos a miúdo por cuestións de veciñanza, traballo 
ou estudos e relaciónase frecuentemente con eles 19,9

Ten amigos nese grupo 8,5

Ten parentes nese grupo 2

Táboa 55. Grao de relación con inmigrantes.

Fonte: Informe “Actitudes da sociedade galega ante a Inmigración”. Secretaría Xeral de Análise e Pro-
xección.



Observando os resultados obtidos na fase cuantitativa desta investi-
gación, a opinión máis negativa recae sobre os/as europeos/as do Leste,
xa que o 36% dos/as entrevistados/as declaran ter unha opinión moi nega-
tiva ou bastante negativa.

Os/as latinoamericanos/as, xunto cos/coas europeos/as, son os/as
mellor valorados, tanto pola alta proporción de persoas que manifestan ter
unha opinión positiva ou moi positiva deles, como pola baixa proporción
que declara tela negativa ou moi negativa. O estudo cualitativo confirma
esta impresión. Con respecto aos comportamentos da sociedade de acolli-
da en base a imaxes, estereotipos ou situacións que suscitan a presenza de
persoas inmigrantes en Galicia, o 44% da poboación é permisiva cos costu-
mes dos/das inmigrantes. Así mesmo considérase que deben participar
activamente.

As persoas inmigrantes xeran, normalmente, sentimentos de simpa-
tía, admiración e desconfianza na sociedade galega. Ademais, os/as gale-
gos/as perciben a discriminación das persoas inmigrantes no traballo e no
acceso á vivenda; non así na sanidade, onde consideran que se lles trata
xustamente sendo así unha necesidade cuberta.
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Táboa 56. Grado de acordo ou desacordo con diferentes aspectos relacionados
coa integración dos inmigrantes.

Fonte: Informe “Actitudes da sociedade galega ante a Inmigración”. Secretaría Xeral de Análise e Pro-
xección.
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vivan na nosa 
comunidade 
segundo as 

súas costumes

Os galegos 
deberiamos 

deixar que os
inmigrantes 
participen 

activamente 
na vida da 

nosa sociedade

Os galegos 
deberiamos 
apoiar os 

retornados e 
diferencialos 

dos 
inmigrantes

Os galegos debemos
permitir que os 
inmigrantes e 
retornados se 

insiran sen ningún
problema na nosa
sociedade debido 

á nosa experiencia
migratoria

Moi en 
desacordo 16,8 4,4 20,9 4

Bastante en
desacordo 10,8 4,6 11,9 3,8

De acordo 22,9 12,1 17,6 11,5

Bastante de
acordo 15 18,2 12,9 16,4

Moi 
de acordo 29,2 56,4 28,2 58,5

Non sabe/
Non contesta 5,2 4,2 8,6 5,8





II. MARCO NORMATIVO

O marco normativo da inmigración en España e Galicia está configu-
rado por dous factores clave. En primeiro lugar, nos últimos anos a Unión
Europea foi desenvolvendo liñas básicas de actuación comúns para os esta-
dos membros e, polo tanto, a política de inmigración en España está con-
dicionada polas decisións que se toman no ámbito europeo. En segundo
lugar, en virtude do proceso de descentralización propiciado pola Consti-
tución española de 1978, as comunidades autónomas foron asumindo
importantes competencias nos ámbitos da sanidade, a educación, o empre-
go e a formación, os servizos sociais e a vivenda, ámbitos todos eles deci-
sivos para a integración social das persoas inmigrantes.

Como sucede noutros campos, son varios os niveis da Administración
pública con incidencia nas actuacións en materia de inmigración. A crecen-
te importancia das políticas comúns europeas na materia, a exclusividade
de competencias que a Constitución española reserva ao Estado no relati-
vo á nacionalidade, estranxeiría, emigración, inmigración e dereito de
asilo, xunto co transvase de competencias ás comunidades autónomas nos
ámbitos sinalados, configuran un repartimento de competencias que pon
de relevo a importancia da interrelación dos ámbitos internacional e euro-
peo en particular, por unha banda, e estatal, autonómico e local por outra,
na xestión das políticas de inmigración.

1.1 DEREITO INTERNACIONAL

No ámbito do dereito internacional defínense os grandes principios
relativos aos dereitos humanos e liberdades fundamentais das persoas, que
informan o tratamento que os estados deben facer dos dereitos das perso-
as inmigrantes. España ratificou a maioría dos tratados e declaracións que
recollen estes grandes principios e incorporounos ao seu ordenamento
xurídico. Desta forma, o tratamento que España fai dos dereitos das per-
soas inmigrantes debe interpretarse conforme a estes tratados e acordos
internacionais e, en especial, conforme á Declaración Universal dos Derei-
tos Humanos (1948).

Segundo o artigo 96 da Constitución española, “os tratados interna-
cionais validamente celebrados, unha vez publicados oficialmente en Espa-
ña, formarán parte do ordenamento interno”; polo que unha vez asinados
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e ratificados e publicados no Boletín Oficial do Estado (BOE), poden ser
invocados ante os tribunais igual que calquera outra norma.

Ademais hai que ter conta que as leis españolas sobre os dereitos das
persoas inmigrantes deben interpretarse conforme a estes tratados e acor-
dos internacionais, pois segundo o artigo 10.2 da Constitución “as normas
relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que a Constitución
recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de
Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas
materias ratificados por España”.

No plano internacional, ademais da Declaración Universal de Derei-
tos Humanos de 1948, hai que ter en conta o disposto no Pacto Internacio-
nal sobre Dereitos Civís e Políticos de 1966 e no Pacto Internacional sobre
Dereitos Económicos, Sociais e Culturais dese mesmo ano.

No ámbito da ONU, en materia de inmigración tamén teñen relevan-
cia as seguintes convencións:

– Convención sobre o Estatuto de Refuxiados de 1951 e o seu Proto-
colo de 1967.

– Convención sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954.

– Convención Internacional sobre a Eliminación de todas as Formas
de Discriminación Racial de 1965.

– Convención Internacional contra a Tortura e outros Tratos ou Penas
Crueis, Inhumanas ou Degradantes de 1984.

– Convención Internacional sobre os Dereitos do Neno de 1989.

– Convención Internacional sobre a Protección dos Dereitos de todos
os Traballadores Migrantes e das súas Familias de 1990.

Agás a última das convencións sinaladas, todas elas foron ratificadas
por España e publicadas no BOE, polo que forman parte do noso ordena-
mento interno.

No ámbito da Organización Internacional do Traballo (OIT) hai nume-
rosos convenios que fan referencia aso traballadores estranxeiros, tendo
especial importancia o Convenio n.º 97 sobre traballadores migrantes de
1949, que foi revisado en 1967.
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1.2. Normativa europea

No marco europeo, debemos distinguir a produción normativa do
Consello de Europa da normativa propia da Unión Europea. O Consello de
Europa é unha institución da que forman parte a maioría dos estados euro-
peos e que ten traballado abundantemente no ámbito dos dereitos huma-
nos e as liberdades públicas, sobre o que ten emitido diversas resolucións
e recomendacións, alén de diferentes convenios subscritos polo Estado
español.

Consello de Europa

Os principais instrumentos xurídicos emanados do Consello son os
seguintes:

– Convención Europea para a Protección dos Dereitos Humanos e
Liberdades Fundamentais de 1950 (vinculada á protección que
outorga o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos).

– Carta Social Europea de 1961.

– Convenio relativo ao Estatuto do traballador migrante de 1977.

Unión Europea

O artigo 93 da Constitución española establece que “mediante Lei
orgánica poderase autorizar a celebración de tratados polos que se atribúa
a unha organización ou institución internacional o exercicio de competen-
cias derivadas da Constitución”, habilitando a atribución de competencias
normativas ás institucións comunitarias.

No título IV “Visados, asilo, inmigración e outras políticas relaciona-
das coa libre circulación de persoas” do Tratado Constitutivo da Comuni-
dade Europea enuméranse diversas medidas que se van adoptar polas ins-
titucións comunitarias, co obxecto de establecer progresivamente un
espazo común de liberdade, seguridade e xustiza.

As ditas medidas, previstas nos artigos 62 e 63 do tratado, configu-
ran o ámbito material sobre o que as institucións comunitarias poden inci-
dir e os actos normativos que se van adoptando incorpóranse ao ordena-
mento dos estados membros.
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As medidas sobre política de inmigración fan referencia ás condicións
de entrada e residencia; aos procedementos de expedición polos estados
membros de visados de longa duración e de permisos de residencia, inclu-
ídos os da agrupación familiar; a inmigración e a residencia ilegais e as
medidas que definen os dereitos e as condicións nas que os nacionais de
terceiros países que residan legalmente nun estado membro poden residir
noutros estados membros.

O Tratado de Amsterdam (1997) estableceu por primeira vez a com-
petencia comunitaria en materia de inmigración e asilo, así como no refe-
rente á loita contra a discriminación. Polo tanto, dende a súa entrada en
vigor o 1 de maio de 1999, é posible adoptar normativa comunitaria vincu-
lante para os estados membros en ambas as materias, que inclúen a dimen-
sión relativa á integración social das persoas inmigrantes. A Unión Europea
resérvase como competencia propia o establecemento dos criterios de
acceso e control de fronteiras da UE e a xestión da libre circulación de per-
soas no “Espazo Schengen”; que está constituído polo conxunto dos países
da UE, agás Reino Unido e Irlanda, ademais de Noruega e Islandia.

O núcleo fundamental da produción normativa relativa á política
comunitaria de inmigración está recollido nas directivas do consello e nas
comunicacións da comisión existentes sobre a materia, as cales constitúen
a política marco de referencia para os Estados membros e sentan os
seguintes principios e orientacións:

– as migracións implican enriquecemento para as sociedades
europeas

As correntes migratorias implican un enriquecemento cultural e
social das sociedades de acollida e teñen un impacto significativo no
crecemento económico e o emprego, e contribúen a satisfacer as
demandas do mercado laboral e a corrixir os efectos dos desequili-
brios demográficos na UE. Unha adecuada integración contribúe a
promover a cohesión económica e social.

– loita contra a discriminación

As políticas de integración das persoas inmigrantes están estreita-
mente ligadas ás políticas orientadas á loita contra discriminación
por motivos de orixe racial ou étnica, situacións que afectan en moi-
tos casos a persoas inmigrantes.
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– equiparación de dereitos

As políticas de integración deben orientarse a lles outorgar ás persoas
inmigrantes os máximos dereitos posibles e a garantir o mesmo trato
do que gozan os cidadáns da UE en diversos ámbitos sociais, económi-
cos e culturais, de forma que se logre a maior equiparación posible.

– políticas integrais

As políticas para a integración dos inmigrantes deben ter un enfoque
integral e multidimensional da integración que contemple tanto os
aspectos económicos e sociais como os culturais, relixiosos, cidada-
nía, participación e dereitos políticos. Unha política deste tipo debe-
ría cubrir factores como o emprego, a educación e o ensino da lin-
gua, servizos sociais e de saúde, vivenda e asuntos urbanos, así como
a cultura e a participación na vida política e social.

– integración bidireccional

O recoñecemento da integración como un proceso bidireccional que
inclúe a adaptación tanto das persoas inmigrantes como da socieda-
de de destino.

– dereitos e obrigas para a sociedade de acollida e os inmigrantes

A dita política tería que partir da base de considerar a integración
como un proceso continuo e en ambos sentidos, baseado nos derei-
tos mutuos e obrigas correspondentes dos nacionais de terceiros paí-
ses con residencia legal e das sociedades de acollida. Máis concreta-
mente, implica, por unha parte, que a sociedade de acollida ten a
responsabilidade de asegurar os dereitos dos inmigrantes, de forma
que as persoas teñan a posibilidade efectiva de participar na vida
económica, social, cultural e civil; e, por outra, que os inmigrantes
respectan as normas fundamentais e os valores da sociedade de aco-
llida, participando activamente no proceso de integración e sen que
supoña renunciar a súa propia identidade.

– participación no deseño de políticas

A importancia da colaboración entre ambas as partes para o desenvol-
vemento de políticas de integración eficientes, e a importancia de que
os gobernos compartan a responsabilidade nesta materia cos interlo-
cutores sociais, as ONG e outras entidades da sociedade civil, de modo
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