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L’Estat francès ha expulsat
14.660 persones estrange-
res indocumentades du-

rant els cinc primers mesos de
l’any. Aquesta és la xifra que el
polèmic i criticat Ministeri fran-
cès de la Immigració, la Integració
i la Identitat Nacional feia pública
el 19 de juny. La dada suposa un
augment del 80% de les expul-
sions fetes durant el mateix perío-
de de l’any 2007 i el seu ministre,
Brice Hortefeux, assegurava orgu-
llós que havien aconseguit domi-
nar millor els “fluxos”.

Al llarg de tot l’any 2008, el
Govern francès ha previst expul-
sar un total de 25.000 persones i,
per assolir aquestes quotes, la
policia surt sovint al carrer en les
anomenades raffles (batudes) per
trobar sense papers. Molt sovint
ho fan a les sortides del metro
dels barris populars, a les hores
punta a les botigues, prop de res-
taurants benèfics o, fins i tot, fora
de les escoles. Són moltes les
històries, els casos i les famílies
afectades, però també són moltes
les resistències i les xarxes que
s’han creat per protegir aquest
col·lectiu.

Una xarxa solidària densa
A les ciutats franceses, durant
les batudes, els vianants molt
sovint no resten indiferents: avi-
sen a les andanes del metro per-
què els sense papers no surtin,
es fan rondes de missatges als
mòbils i manifestacions a les
portes de les comissaries quan hi
ha detencions. Les batudes es
fan de forma dissimulada i ràpi-
da, tot i això no han aconseguit
evitar que es creï un teixit socia-
lel teixit social que estan infor-
mats de quins són els drets dels
indocumentats i saben actuar
amb rapidesa i habilitat per
intentar evitar els processos
d’expulsió.

En xifres, es calcula que, per
exemple, a les escoles de París i
els afores, hi ha entre 30 i 80 famí-
lies sense papers segons els barris.
És des d’aquestes escoles que les
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Solidaritat davant les expulsions

mares, els pares i el professorat ja
fa prop de quatre anys que ajuden
moltes famílies a presentar els
dossiers per la seva regularització.
És el que ha passat a anomenar-se
Xarxa per una Educació Sense
Fronteres (RESF, en les sigles en
francès) i on també, en els casos
més urgents, es prepara la defen-
sa quan els sense papers han rebut
el que es coneix avui com una
OQTF, (obligació d’abandonar el
territori francès): una amenaça
d’expulsió.

En una sola tarda de per-
manència a la RESF del nord de
París poden passar-hi més de deu
casos de gent que es vol regularit-
zar: “Ens diuen sense papers, però
mira tota la paperassa que por-
tem a sobre!”, diu amb un mig
somriure una mare d’origen indi
mentre posa dues carpetes plenes
de fulls sobre la taula. “És una
bogeria, tot plegat”, explica
Marie-Cécile, professora i partici-
pant de la RESF des dels seus ini-
cis: “De vegades cal presentar els
papers ordenats per any, de vega-
des per tema. Són modes que can-
vien cada dos per tres a la Prefec-
tura... I cal saber-ho! Quan ets
amb la policia has de donar tots el
papers que et demanen amb rapi-
desa, sinó de seguida es posen
nerviosos”.

Sobre la taula: factures, fotos
de família, cartes, etc... “Tot això
no serveix”, diu Marie-Cécile. “Ah!
Però sou catòlics?”, exclama
mirant una fotografia. “Si vas
sovint a l’església hauríem d’acon-

seguir una carta de la teva parrò-
quia” i afegeix: “És així de trist,
però si ets catòlic et veuen amb
bons ulls..., en canvi, si ets
musulmà van maldades!”.

Informació sobre els drets dels
detinguts i dels processos que cal
seguir, preparació dels dossiers i de
les defenses... Indicacions bàsiques

per a immigrants irregulars com la
de portar els telèfons de guàrdia
de la RESF o la carta d’escolaritza-
ció dels fills –mai el passaport.
“Només el fet, per exemple, d’a-
parèixer acompanyat d’un grup de
ciutadans el dia d’un judici ja pot
condicionar alguns jutges!”, diu un
altre militant de la RESF.

Treballadors en vaga
El mes de febrer, els treballadors
sense papers del restaurant de
luxe La Grande Armée, situat a
l’est parisenc, van obtenir la seva
regularització després de fer una
vaga amb el suport del sindicat

CGT. Això va animar molts altres
treballadors de tot el país a
començar a organitzar-se. Un dels
exemples més coneguts va ser el
del luxós Cafè de la Jatte, a
Neuilly sur Seine, on el mateix
president de la República, Nicolas
Sarkozy, havia sopat sovint. L’èxit
de les primeres vagues va fer que,
més tard, més de 250 treballadors
de París i dels afores es mobilit-
zessin i ampliessin les aturades
cap a sectors com el de la segure-
tat o la neteja.

Els treballadors de la cadena
del restaurant Chez Papa, per
exemple, van ocupar la seu del
restaurant per exigir la seva regu-
larització. En un primer moment,
l’empresari va donar suport a la
seva plantilla. “Treballem amb
papers falsos i els empresaris fan
la vista grossa, paguem impostos
des de fa anys i, en canvi, no
tenim dret a la seguretat social ni
a res”, explica un dels cuiners, ori-
ginari de Mali.

Després de dos mesos de
vaga, el personal de Chez Papa ha
aconseguit 21 regularitzacions de
les 38 que demanava. No obstant,
la lentitud administrativa ha can-
sat el propietari , que ha obligat a
reobrir part del restaurant. La
vaga, però, continua. “Ho hem
començat tots junts i ho acaba-
rem tots junts”, afirmava un dels
cuiners.

Més informació a:
www.educationsansfrontieres.org

/internacional@setmanaridirecta.info/

Manifestants davant del Louvre de París Internet

Una vegada al mes i per
donar suport als sense pa-

pers, prop de 200 persones
anònimes fan un cercle de si-
lenci davant el museu del Louv-
re. Són majoritàriament fran-
cesos d’entre 30 i 70 anys i es
tracta d’un cercle simbòlic con-
tra les expulsions i per la regu-
larització massiva dels immi-
grants que viuen i treballen a
França.

No és l’únic cercle que es fa
al país. Es van repetint de for-
ma esglaonada a ciutats i po-
bles o en forma de marxes. Pe-
rò, a París, davant aquest
museu emblemàtic, el silenci
de 200 persones quietes i de
peu mostra la vergonya que
sent una part de la societat
francesa.

Silenci: “Hi ha massa per dir
per cridar un eslògan”. “Estem
tots units, aquí no venim en
nom de ningú”. “Una hora en
silenci perquè cal reflexionar
seriosament”. Acabada l’hora
d’estar en silenci, els manifes-
tants avancen dins el propi cer-
cle que han creat per compartir
impressions. La majoria proce-
deixen de diferents associa-
cions: evangelistes, sindicalis-
tes, de la RESF, anarquistes o
vianants. Silenci, “perquè la
situació dels sense papers és
tan crua que estem gairebé de
dol”.

Cercles de silenci
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