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Joseba Achotegi, psiquiatre; atén immigrants a Barcelona des de fa 30 anys
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“Allà on creix el perill creix
també el que ens salva”
La millor inversió

Q

uè ha fallat en la nostra integració dels immigrants?
Catalunya ha fet un gran esforç
per atendre, acollir i integrar la
immigració.
Per això han marxat menys
gihadistes d’aquí a Síria que d’altres països.
I jo he estat uns dies commocionat pels
atemptatsiencaratincméspreguntesquerespostes. Fa més de 30 anys que escolto immigrants musulmans i és això el que puc aportar.
Déu n’hi do.
I el que em diuen i veig en les estadístiques és
una joventut filla d’immigrants encara més
precaritzada que la catalana: amb més fracàs
escolar, menys estudis i, per tant, amb menys i
pitjors llocs de treball. El 36% dels desnonaments a Espanya els pateixen immigrants
Això per si sol no explicaria la violència.
Per descomptat. Miri, jo no parlaré de solucions policials ni de seguretat nacional...
Són les úniques que queden quan fracassen totes les altres.
Jo només soc psiquiatre i el que puc és identificar els factors de risc que fan que aquests joves siguin més vulnerables per a les xarxes
sectàries de captació del gihadisme, que els
coneixen i els exploten.
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De què se li queixen a vostè?
Per començar, de falta d’oportunitats de progressar. Al consultori em repeteixen que no
veuen musulmans en llocs de responsabilitat
o ben pagats.
Una bona ocupació i un bon sou són els
millors integradors.
Capdelsterroristessuïcidesnoteniaeducació
universitària. I hem comprovat que, amb el
mateix currículum, una persona amb cognom
autòctond’unveïnatdeclassemitjanatenia75
propostes de feina, mentre que una altra amb
cognom àrab d’un barri marginal n’obtenia
només 14.
Em temo que la dada no és sorprenent.
Així que no és estrany que els immigrants tinguinuna autoestima mésbaixa.Iquanmenyspreen el que tu ets, és més fàcil acceptar ser
qualsevol altra cosa.
Però els terroristes ja havien nascut aquí
i tenien la nostra cultura.
Havien nascut aquí, sí, però viuen entre dues
cultures.Lacondiciód’immigrantnos’hereta,
aixòéscert.Iellsjanohosón,peròsíquehereten les situacions d’exclusió.
Però només uns quants arriben a la violència.
Aixòelsfamésprocliusasercaptatspersectes

El terrorisme “Nike”
(“just do it”) i la seva
imprevisible improvisació han posat en evidència els límits de la prevenció purament policial: és molt difícil
evitar que qualsevol
radicalitzat ens ataqui
en un moment i un lloc
qualsevol. Per això la
inversió per reduir els
factors de risc dels hereus de la immigració
–la marginació i la segregació– és la més útil
per aconseguir que cada
cop les xarxes gihadistes captin menys persones. Ho explica el doctor Achotegui: Catalunya ha estat un bon
model d’acollida, però
encara es pot millorar.
El camí és continuar
treballant junts perquè
cada vegada els violents
siguin menys i estiguin
encara més aïllats.
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Col·labora:

que els prometen una identitat més segura i
una nova autoestima, millor que la que els ofereixen les seves societats d’acollida o la que
van heretar dels pares.
Això potser explica alguns processos, però no justifica res.
Ara posi en perspectiva més àmplia la tasca
monstruosa però efectiva de les sectes gihadistes. Els ajuda que el marc de referència en
la nostra cultura avui sigui el narcisisme...
En quin sentit?
El narcisista es creu superior als altres. I qui se
sap menyspreat per la seva identitat és molt
fàcil que es converteixi en un supremacista
que subestima la identitat dels altres.
Fins al punt d’assassinar-los?
Els captadors gihadistes aconsegueixen a poc
a poc aïllar-los en una bombolla de pretesa superioritat fins a fer-los creure que la resta dels
humans no són persones. Són infidels i, per
tant, assassinar-los no és un crim.
Han d’aconseguir que pensin poc.
Han d’aconseguir que deixin de pensar, que
només sentin odi envers tots els altres. Per això en les seves xarxes la comunicació és a distància, però les emocions resulten immediates i intenses. La raó s’obvia. Així es comença a
admetre l’irracional com a quotidià.
Quines altres raons li donen en la seva
consulta?
Es queixen que els seus països els ataquen els
nostres a l’Iraq, Síria, Afganistan... I que aquí
tenen mesquites, però no un minaret. Que
se’ls relega.
Per què no denuncien que no hi ha llibertat de culte a l’Iran o l’Aràbia Saudita?
Unaltrefactorderiscquepotpropiciarquealguns d’aquests joves els captin les sectes violentes és la desestructuració familiar, perquè
el reagrupament familiar ara s’està demorant
moltes vegades vuit anys.
Què proposa vostè per fer més difícil que
els captin els violents?
Escoltar-los més ajudaria.
Ara estem escoltant.
I evitar un cert paternalisme que fa que alguns
pensin que saben millor que ells el que els passa. Hi havia qui creia que a Catalunya no es
produïen mésatemptats perquèaquí hofèiem
tot bé. Hem de ser més autocrítics.
Caldrà continuar treballant junts.
A més, el nostre model de convivència ja no és
debarrejaimestissatge.Tenimimmigrantsde
totes les cultures, però vivint cadascú en la seva bombolla i en mons paral·lels que cada cop
es toquen menys. Ens barregem poc. Però deixi’m acabar amb un vers de Hölderlin que
m’acompanya aquests dies.
Benvinguda sempre la poesia.
“Allà on creix el perill creix també el que ens
salva”. Superarem aquesta desgràcia junts,
perquè som més, infinitament molts més, els
musulmans i no musulmans que volem viure
en pau. I guanyarem. Això també ho veig cada
dia en la meva consulta.
LLUÍS AMIGUET
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