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Canadà, immigració i ciutadania

É

John Ralston Saul

s desesperant veure
com el càncer de la por
penetra com un cuc en
l’ànima humana, la
imaginació o on sigui
que s’instal∙li. Per a molts de nosal
treslaprimerareaccióaaquestapor
generalitzada és d’incredulitat. La
segona?Amesuraques’expandeixi
es transforma en populisme, racis
me i exclusió, ens quedem sovint
paralitzats, sense saber com res
pondre.
Qualsevol comparació entre paï
sos és problemàtica, però avui po
dem dir que el Canadà és l’única de
mocràcia occidental que no està di
vidida entorn del tema dels
immigrants i refugiats. És més, és
l’únicpaísonlamajorpartdelaclas
se política està a favor de la immi
gració.
Sovint es diu que el Canadà és un
país amb molt espai i poca població,
a més d’un país nou –on cap cultura
no pot sentirse amenaçada– i allu
nyat de les zones de crisi.
Res d’això, però, no té sentit. Gai
rebé tots els refugiatsimmigrants
que acull el Canadà viuen a cinc zo
nes urbanes i denses del sud. Molt
pocsoptenperlatundra!ElCanadà,
amés,noésnouis’hamantingutde
mocràtic des del 1848.
Durant els últims vuit mesos, el
Canadà ha acollit 40.000 sirians i
20.000 més estan a punt d’arribar.
Res a veure amb els que ha acollit
Alemanya, però molts en compara
ció amb els que han acollit els Estats
Units, França o Espanya.
El punt central és que el Canadà
acull 300.000 refugiatsimmi
grants cada any, any rere any, dèca
da rere dècada. En altres paraules,
acull prop d’un milió de persones
cada tres anys.
Això suposa que cada any acull
entre un 0,7% i un 1% de la seva po
blació. El milió de refugiatsimmi
grants que ha acollit Alemanya re
presentenl’1,2%delasevapoblació.
El Canadà escull els immigrants
refugiats en funció d’una política
establerta fa temps. En el cas dels
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60.000 sirians, s’han triat famílies,
especialment dels camps de refugi
ats de Jordània, el Líban i Turquia.
Aquesta gent no té tanta educació
com la que arrisca les seves vides en
barques per arribar a Europa.
Per què el Canadà tria aquesta
gent? Perquè el Líban i Jordània es
desestabilitzen davant del pes dels
refugiatsimmigrants. I perquè els
nens queden atrapats sense educa
ció al purgatori d’aquests camps.
I aquí arribem al cor de la compa
ració. Mentre que hi ha una atmos
fera perillosa, de vegades enverina

L’endemà de la destitució per cor
rupció de la presidenta Park
Geunhye, Corea del Sud va que
dar immersa en un caos que deixa
ben clar la forta divisió que viu el
país. Park no va aparèixer ni per
atiar ni apaivagar els ànims. I al
carrer continuaven les mobilitza
cions massives de partidaris i opo
sitors, algunes de tan violentes que
ja han costat la vida a tres manifes
tants.
La concentració més important
es va produir al centre de Seül, on
desenes de milers de persones

AlCanadàunrefugiatimmigrant
s’espera que sigui ciutadà com més
aviat millor perquè assumeixi la se
va responsabilitat en la societat i en
l’Estat. Així, des del moment en què
arriba, es prepara perquè, en quatre
ocincanys,esconverteixienunciu
tadà mitjançant una cerimònia pú
blica.
Els refugiatsimmigrants han
presunadecisiódramàticacanviant
depaísienaquestadecisióhihatres
característiques de qualsevol bon
ciutadà: la necessitat de ser molt
conscient, de poder prendre decisi

ladecontrolipor,fetqueésunerror
fonamental.
Quan el Canadà va decidir a co
mençaments de desembre de l’any
passat acollir la primera onada de
25.000 refugiats sirians, el govern
va enviar a Jordània, el Líban i Tur
quia uns 600 especialistes en acolli
da, sanitat, educació, seguretat... En
dues setmanes, les famílies eren se
lecciones i col∙locades en un avió.
TanbonpuntaterravenxalCanadà,
aquestes persones eren registrades
com a refugiats. En altres paraules,
elprimeractedel’Estatcanadencés

Des de fa dècades,
el país acull
300.000 immigrants
i refugiats cada any
i els fa ciutadans
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Fugir dels EUA. Aquesta família siriana va arribar fa uns dies a peu a la frontera de Hemmingford
(Quebec) i va demanar refugi. Les arribades al Canadà des dels EUA s’han disparat
da, a Europa, els EUA i Austràlia,
també hi ha magnífics programes
d’acollida impulsats per milers de
ciutadans i algun govern. Per què
aquesta realitat no domina l’esfera
pública?
Per començar perquè a cap país
europeunohihaunapolíticagenuï
na d’immigració, i això és al∙luci
nant perquè la majoria d’aquests
països reben immigrants des de fa
almenys 70 anys. Alemanya, per
exemple,vacomençarambelsrefu
giats d’origen alemany. Va continu
ar amb els turcs. Després va acollir
els que fugien dels Balcans. Però es
va fer sense metodologia, sense un
propòsit a llarg termini.

Desenes de milers
de sudcoreans demanen
presó per a Park
SEÜL Redacció i agències

Al Canadà, per contra, hi ha una
política d’immigració basada en la
inclusió i en la manera de combinar
laimmigracióamblaciutadania,ca
racterística que avui és central en la
nostra civilització.
El 1848, el primer parlament de
mocràtic canadenc amb plens po
ders va decidir que la primera llei
que promulgaria seria sobre immi
gració. L’objectiu era protegir els
dretsdelsnouvinguts.El1905elpri
merministreWilfridLauriervaela
borarunateoriadelaimmigració,la
pertinença i la ciutadania. La va ex

ambpancartescelebravenladesti
tuciódelapresidentaidemanaven
la seva entrada immediata a la
presó.
No gaire lluny, els partidaris de
Park van ocupar una gran zona
verda. Enarborant banderes naci
onals i molts amb uniformes mili
tars, cridaven consignes a favor de
la “resistència” davant d’aquest
“assassinat polític”.
A les mobilitzacions prece
dents, divendres i dissabte a la ma
tinada, els enfrontaments entre els
partidaris de Park i la policia van
ser molt violents. Hi va haver dos
morts i dotzenes de ferits –un dels

posar davant una multitud de mi
lers de persones als prats d’Edmon
ton: “Necessitem la cooperació dels
nous ciutadans que arriben des de
tot el món perquè donin al Canadà
els beneficis de la seva individuali
tat, la seva energia i emprenedoria.
Volem compartir amb ells les nos
tresterres,lesnostreslleisilanostra
civilització. Deixemlos una part de
lavidad’aquestpaís,jasiguimunici
pal, provincial o nacional. Deixem
los ser electors i alhora ciutadans.
No volem que cap d’aquests indivi
dus oblidi la seva terra d’origen.
Deixem que mirin al passat, però
aconseguimquemirinmoltméscap
al futur”.

ons difícils i de ser valent. Aquestes
sónvirtutsqueelsquehemnascutal
nostre propi país gairebé no hem de
demostrar mai.
A Europa, per contra, el fracàs de
la política d’immigració és tant con
ceptual com organitzatiu. Primer
calressaltarqueelspaïsoseuropeus
no tenen cap ministeri o cap depar
tament d’immigració i ciutadania.
Aquesta àrearecauenelsministeris
de l’Interior. Això significa que la
immigració i la ciutadania s’inscri
uen en un marc mental dominat
per la seguretat i la policia. Des de
fa quinze anys això ha suposat
un desastre. La lògica dominant no
és la de ciutadania i inclusió sinó

mésgreusvamorirdesprésal’hos
pital–, per la qual cosa el dispositiu
policial ahir va ser molt més gran:
gairebé 20.000 efectius i cente
nars de vehicles es van mobilitzar
persepararimantenircontrolades
les dues manifestacions.
No es tenen notícies de Park. No
se l’ha vist ni sentit des que el Tri
bunal Constitucional va confirmar
divendres la seva destitució. Els
seus col∙laboradors van confirmar
que encara no ha deixat la Casa
Blava, la residència oficial de la
presidència. Van adduir que ne
cessitaven més temps per prepa
rar la tornada a l’habitatge que
Park té a Seül.
Els contraris a Park havien
fet de les espelmes que encenien
en les protestes nocturnes la seva
senya d’identitat. Ahir cridaven
entusiasmats: “Les espelmes
han guanyat”, mentre iniciaven
una marxa per la principal avin
guda que condueix cap al palau
presidencial. La policia va barrar

el pas i no hi va haver aldarulls.
La decisió del Constitucional
podria posar punt final a la carrera
política de Park, assetjada pels ca
sos de corrupció que han esquitxat
el govern i les protestes constants
durant mesos. El cas havia passat a
mans judicials després que el Par

L’expresidenta
s’atrinxera a la Casa
Blava en espera de
veure el pes dels seus
partidaris al carrer
lament ja votés a favor de la desti
tució al desembre. És la primera lí
der destituïda des que Corea del
Sud va recuperar la democràcia a
finals dels anys vuitanta. En teoria
ara s’han de convocar eleccions
abans de seixanta dies per elegir el
nou president. L’expresidenta, ja

posarlos en camí cap a la ciutada
nia. Després, al mateix aeroport,
s’inscrivien en el sistema de salut i
rebien la documentació necessària
per poder treballar.
Només una hora després, la mei
tat passaven a mans de les famílies
d’acollida. I aquest és un altre pilar
del sistema canadenc. La política
d’immigració no s’aguantaria sense
el compromís dels voluntaris. Els
refugiats i els immigrants s’incor
porenaunasocietat,noaungovern.
Els patrocinadors es convertei
xenenpadrinsdelsnouvinguts.Ino
ho podem dir més clar: això no és
beneficència, això és ciutadania
compromesa. Empatia. Els volun
taris treuen tants beneficis de l’ex
periència com els acollits. Junts
constitueixen la nova conversa na
cional i local.
Aquíresideix,potser,lagrandife
rència entre el Canadà i altres paï
sos occidentals. És la consciència
que estem decidits a desenvolupar
un nou concepte de pertinença, fins
i tot podríem dir que d’identitat. Ai
xò no té res a veure amb el fet de ser
un país gran i nou. Més aviat signifi
ca que veiem la complexitat social
com una força positiva i construïm
una idea de ciutadania que no és re
ligiosa ni racial, que nega diferènci
es ètniques i de fe.
La immigració ens canvia a tots i
això és bo.

sense immunitat, pot enfrontarse
a una pena de presó.
Tot i això, alguns analistes ve
uen en el silenci de Park una tàcti
ca. Intenta guanyar popularitat
gràcies a la repressió dels seus se
guidors. Els seus partidaris són so
bretot els votants de més edat que
enyoren l’època de quan governa
va el seu pare, el dictador Park
Chunghee, i el país va viure un rà
pid
creixement
econòmic.
Aquests partidaris veuen en la filla
deParkunamàrtirdelspodersfàc
tics, com els pares, que van morir
cadascun en diferents atemptats.
“Resistint a la Casa Blava, Park
deixa clar que no accepta l’ordre
judicial –explicava Yul Shin, pro
fessor de la universitat de Seül–.
S’espera a veure quanta gent tre
uen al carrer els seus seguidors”.
L’incert moment polític, amb Co
rea del Nord i la Xina, amenaça
dors, és el pitjor per a un buit de
poder a Seül. Això també pot jugar
a favor de Park.c

