BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT

Any 3, No 6 Estiu - 2010

ÀRQUIES
Àrquies prové del discurs de Ciceró “Defensa del poeta Àrquies” dirigit a vindicar la igualtat de
drets per totes les persones que comparteixen un mateix entorn polític i civil

Editorial
La fi del Dret d’Asil?
En aquesta nova editorial del butlletí ens veiem en l’obligació de fer-nos la urgent pregunta de si estem davant del
final del Dret d’Asil a l’Estat espanyol. La darrera editorial d’aquest butlletí es va haver de titular la Crisi del Dret
d’Asil ja que es començaven a identificar símptomes greus, però aquet any s’ha aprofundit l’esmentada crisi com
mostrem a continuació.

Aquesta disminució d’arribada de sol·licitants d’asil es
deu, entre d’altres causes
a la política d’asil i
immigració de la Unió Europea. A finals de l’any 99, el
Consell de la Unió Europea va acordar, a la cimera de
Tampere, les grans línees de la política europea comú
en l’àmbit de l’asil i la immigració.
El control de fronteres no pot bloquejar l’accés al
procediment d’asil d’aquelles persones que volen
arribar als nostres països fugint de les violacions més
greus als drets humans.
Els sol·licitants d’asil no tenen cap altre porta d’entrada
que la de la resta de fluxos migratoris. En totes les vies
d’accés irregular a Europa hi ha persones refugiades.
Quan les polítiques migratòries es basen en el
tancament de fronteres i Europa rebutja amb
menyspreu i indiferència a les persones que fugen de la
misèria i les violacions de Drets Humans, qüestiona els
seus propis ideals. Molts consideren que qüestionar les
polítiques hegemòniques elevades inclús a l’altar de
l’indiscutible és un gest ingenu. A la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat considerem que la ingenuïtat radica
en fingir que els desafiaments de les migracions globals
poden resoldre’s amb murs i lleis repressives, més
quan la temptació de tancar els ulls a la realitat pot tenir
conseqüències tràgiques per milions de persones i pel
conjunt de la humanitat.

L’any 2009, només 2.999 persones van accedir al
procediment d’asil a l’Estat espanyol. Un 33,5% menys
que l’any anterior. La xifra més baixa en 20 anys, des
de 1989.
El context europeu no és una excusa.
Els 27 països de la Unió Europea van registrar 260.730
sol·licituds d’asil el 2009, un 10% més que l’any 2008.
A França van
sol·licitar asil 47.625 persones,
augmentant un 35% respecte l’any anterior; 31.810 a
Alemanya, augmentant un 49% les xifres respecte al
2008. En els països en els que va disminuir el número
de peticions, aquestes estan lluny de les xifres
espanyoles, com les 30.290 peticions al Regne Unit,
les 17.470 d’Itàlia o les 15.925 de Grècia.

Durant la campanya de la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, La crisi del dret d’asil, demanàvem a l’Estat
espanyol que no perdés l’oportunitat de complir amb
les obligacions internacionals que va contraure amb la
signatura de la Convenció de Ginebra de 1951 i que fos
un exemple en l’acollida de persones refugiades a la
UE, per mostrar la seva solidaritat amb aquelles
persones que ho necessiten i retornar el deute que té
amb la comunitat internacional, especialment amb
Amèrica Llatina, que va acollir,

Encara que el descens més gran s’ha produït als
països del sud d’Europa, on ha baixat en un 33% les
peticions d’asil: Itàlia un 42%, Espanya un 33,5%,
Grècia un 20% i Turquia un 40%, segons dades de
l’ACNUR.
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que va acollir, amb tot el que la
paraula implica, als milers de
persones refugiades republicanes
o contràries a la dictadura que
s’escapaven de la guerra i la
dictadura franquista. Però
contràriament a aquesta
proposta, el govern espanyol va
ratificar, el 15 d’octubre, la nova
llei d’asil, amb l’excusa, amb dos
anys de retard, d’adequar-la a
les Directives Europees sobre Asil
(3 directives)
• Cal remarcar que la normativa
europea opera amb principis de
subsidiarietat i proporcionalitat, el
que significa que els canvis en la
Llei dels Estat han de recollir allò
que es considera com a mínim en
les directives europees. Els Estats
tenen la competència d’aplicar la
norma més favorable, per tant, la
Unió Europea no obliga a l’Estat
espanyol a

Aquesta Nova Llei converteix
l’Asil en una carrera d’obstacles.
Suposa un retrocés sense
precedents en el compromís de
l’Estat espanyol amb les
persones refugiades.
Aquest text, publicat al BOE de
31 d’octubre de 2009, afegeix a
l’antiga Llei un número important
de barreres que, no només són
contràries a la Convenció de
Ginebra de 1951, sinó que
impediran que moltes persones
que fugen de greus violacions de
drets humans puguin accedir a la
protecció internacional. Entre las
barreres més greus per accedir al
procediment d’asil, s’ha de
destacar la desaparició de la via
diplomàtica:
La Llei d’Asil derogada preveia la
possibilitat de presentar una
petició d’asil davant les Missions
Diplomàtiques o consulars
espanyoles a l’estranger, sempre
i quan la persona que el
sol·licités
no es trobés al seu
país d’origen sinó en un tercer
Estat.
Encara que, durant els 25 anys
de vigència de la Llei, existia
aquesta possibilitat, a la pràctica
no sempre va resultar una via

efectiva ni senzilla. L’any 2009
només 83 persones van recórrer
a la via diplomàtica per sol·licitar
asil. Això es deu a les dificultats
d’accés a les ambaixades, a la
complexitat del procediment
diplomàtic i a les dificultats per
acreditar el risc per ala vida de la
persona quan es troba en un
tercer país.

Donades les conseqüències de
l’externalització de fronteres als
drets humans de les persones i
particularment en els drets
humans de les persones
refugiades, a qui s’està impedint
salvaguardar la seva vida, la
Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat havia reclamat i
proposat un mecanisme específic
per a millorar la via diplomàtica.
En canvi, aquesta ha estat una
de les més importants
restriccions que ha suposat la
nova Llei d’Asil: la supressió de la
possibilitat de sol·licitar l’asil a
les ambaixades espanyoles.
Després de constatar l’escàs
nombre de sol·licituds d’asil a tot
l’estat i el baixíssim percentatge
de concessions, no existeix cap
argument que justifiqui aquesta
restricció.Més quan la via
diplomàtica suposaria únicament
el trasllat a Espanya d’aquelles
persones a les que es
reconeixeria la protecció
internacional.
L’Asil no és una “gràcia” d’un
estat, és un dret i una obligació
legal. Està comprés en la
Declaració Universal dels Drets
Humans, en l’article 13.4 de la
Constitució espanyola, en la
p r ò p i a L l e i d ’A s i l . I e n l a
2
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de Nova York, en la Convenció
Europea de Drets Humans i en la
Carta dels Drets Fonamentals de
la Unió Europea.
Alhora hi ha imperatius ètics i
humanitaris per defensar el Dret
d’Asil. Cal recordar que el dret
d’asil és l’últim dret humà que li
queda a algú després d’haver
patit la violació dels seus drets
més fonamentals, i que la
condició de refugiat és
declarativa i no constitutiva i, per
tant, una persona és refugiada
per allò que ha viscut no pel fet
que se la reconegui com a tal. En
u n m ó n c o nv u l s i o n a n t p e l s
conflictes, tant armats com
estructurals, els drets exercits i
respectats, encarnats en el
benestar i desenvolupament
humà haurien de ser la millor
herència per les generacions que
vindran i l’antídot per humanitzar
la globalització.
Si l’estat del Dret d’Asil segueix
en aquesta pendent, de fet
podrem arribar a parlar de la fi
del Dret d’Asil a l’Estat espanyol,
si entre tots i totes no fem res
per aturar-ho.
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ARTICLE/TEMA
La Fossa Comuna de La Macarena, Colòmbia

La vil·la de La Macarena és la capital d’una aïllada municipalitat rural, també anomenada La
Macarena, localitzada al centre de Colòmbia. Des del 1999 al 2002 la regió va ser desmilitaritzada
per l’Estat colombià i deixat el poder al grup guerriller de les FARC com a zona de “despeje” com a
part del procés de pau que es va dur a terme durant aquells anys. El 2002, quan les converses de
pau es van trencar, l’exèrcit colombià va començar a recuperar el territori. La regió és ara una de
les més abastament militaritzades de Colòmbia i pateix un creixement dramàtic en abusos als
drets humans com execucions extrajudicials i desaparicions forçades, denunciades per diferents
organitzacions de drets humans colombianes i internacionals.
L’any 2009, organitzacions de drets humans locals documenten el que sembla que podria ser una
fossa comuna de grans dimensions a La Macarena. Va ser localitzada al costat del cementiri
municipal i d’una base militar de l’exèrcit colombià. El descobriment va ser gràcies a les denúncies
d’habitants de la zona, ja que les aigües de la localitat s’estaven contaminant ràpidament sense
saber-ne la causa. El rastre de la contaminació va portar fins als cossos de la fossa comuna ja que
deixaven anar diferents líquids tòxics degut a la putrefacció.
Els cossos no estaven pròpiament identificats, només una petita bandereta posada al terra per
l’enterrador assenyalava el lloc. Les organitzacions de drets humans aleshores van demanar a la
Procuradoria General de la Nación que investigués la fossa. Una delegació de la Procuradoria va
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començar a fer un estudi del cas. Els resultats preliminars
de l’estudi els fan creure que
“aproximadament 2000” cossos sense identificar estarien dins de la fossa comuna.
Degut a les informacions que surten de la investigació de la Procuradoría dues delegacions
internacionals han anat a la zona per pressionar a l’Estat colombià a protegir la fossa i a endegar el
més aviat possible una investigació profunda sobre els fets. Ja que es creu que la majoria dels cossos
podrien pertànyer a “falsos positivos”.
• Navi Pilay, Alta Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, l’any 2008 va denunciar a l’exèrcit
colombià de cometre execucions extrajudicials de manera “sistemàtica i generalitzada”. El fenomen d’assassinar
població civil, que més tard seran presentada com a membres de les guerrilles i així els soldats poder guanyar
un sobresou, a Colòmbia és conegut com falsos positius, (falsos positivos).

La primera delegació internacional que visita La Macarena va ser al desembre de 2009, composada
principalment per parlamentaris i membres de la societat civil britànica.
Entre els defensors de drets humans de la regió que va parlar a aquella delegació es trobava Jhonny
Hurtado, President del Comitè de Drets Humans de La Catalina, un poble prop de La Macarena. Johnny
Hurtado va estar informant a la delegació sobre els abusos comesos per part de l’exèrcit a la ciutadania
de la regió i sobre les sospites que involucrarien a l’exèrcit colombià en l’assassinat d’innocents que ara
estarien enterrats a de la fossa de La Macarena.
El 15 de març Johnny Hurtado va ser assassinat a la seva granja a La Catalina. Segons testimonis de
l’àrea va ser detingut per soldats de la 7a Brigada Mòbil de l’exèrcit colombià. Ningú ha estat detingut
fins el moment per aquest assassinat.
La segona delegació, amb participació catalana, es va realitzar el juliol de 2010. Entre els membres hi
havia representants del parlament europeu, representants del parlament britànic i representants de la
societat civil europea. Aquesta delegació en el seu comunicat relata, com en una audiència pública van
poder escoltar centenars de testimonis de la regió com explicaven les violacions als drets humans
comeses per l’exèrcit colombià. També, la delegació va poder visitar, al costat de la base militar
principal de la zona, la fossa comuna de La Macarena, composada per una gran quantitat de fosses
amb cossos sense identificar, on es creu que han estat enterrats civils després d’haver estat
assassinats per l’exèrcit colombià.
La delegació també denuncia com el dia després de marxar de Colòmbia, el President Álvaro Uribe
Vélez va visitar la base militar de La Macarena. I el comunicat relata
“en comptes d’expressar la seva preocupació per la situació de drets humans, va donar un discurs elogiant als
mateixos soldats suposadament responsables de les violacions. També va acusar als qui van organitzar l’audiència
pública, [entre elles Norma Irene Pérez], de ser “enemics” i de tenir vincles amb el “terrorisme”.”

Esperem que l’asassinat de Johnny Hurtado tampoc quedi en la impunitat.
Programa Defensors acull defensora d’El Meta
El Programa de Defensors de Drets Humans de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans
aquest any acull, entre d’altres, a Doris Rivera, defensora de drets humans del Meta, regió d’on és la
fossa comuna. El programa té com a objectiu que durant aquestos sis mesos fora del seu país
l’amenaça minvi mentre ells continuen treballant des de Catalunya per la defensa de drets humans La
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat fa el seguiment i el suport psicosocial, i conjuntament amb els
defensor prepara l’agenda política i es treballa la convivència. Les entitats o individuals que tinguin
interès en poder fer seguiment a la situació del Meta o La Macarena no dubteu en posar-vos en
contacte amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.
dins de la fossa comuna.
Fonts de l’article

La iInformació està extreta de l’informe. Massgrave at “la Macarena”-Colòmbia. 29 de març 2010. Justice for Colombia, on
també s’adjunta la carta del 12 de febrer de 2010, es va enviar una carta de la Unitat Especial d’Investigacions al Procurador
explicant que es necessitaria assistència internacional per a poder identificar als “aproximadament 2000 cossos. També s’ha usat
com afont el Comunicat delegació internacional 20-24 de juliol de 2010
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El diccionari d’asil és un material didàctic
dirigit a organitzacions no governamentals,
administracions públiques, professionals de
la comunicació, partits polítics d’aquest país
amb la finalitat d’aclarir, aprofundir i explicar
els principals conceptes i termes referents o
estretament vinculats a les especificitats de
la protecció internacional i de les persones
refugiades.. Estem convençuts/des que el
Diccionari sobre l’Asil ha contribuït per a una
correcta assimilació dels termes més
importants sobre l’asil.

PUBLICACIÓ DICCIONARI D’ASIL

Setmana del 20 Juny

El 17 de juny es va realitzar la

Dia Internacional de les
persones Refugiades.

roda de premsa anual a càrrec
de la Secretària General i el
testimoni d’una persona
refugiada. Es va presentar
l’Informe 2009 a la seu de la
Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat.
El 18 de juny una delegació de
30 persones de la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat va
ser rebuda per l’Ajuntament de
Figueres. Es va realitzar un Acte
Institucional en solidaritat amb
les persones refugiades. L’acte
va consistir en un parlaments i
rebuda a càrrec d’en Francesc
Canet, Vicealcalde de Figueres,
na Olga Carbonell, Regidora de
Cooperació i Solidaritat, Àgata
Sol Rueda Secretària General
de la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat i de Basile refugiat
Africà.
La delegació, més tard va
participar en la Trobada
al
Museu Memorial de l’Exili
(MUME), a La Jonquera.
La
trobada va consistir en un acte
d’homenatge a les persones

La Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, en commemoració del
Dia Internacional de les
persones refugiades, organitza i
participa d’activitats per fer
visible l’estat del respecte dels
drets de les persones
refugiades així com les diferents
vulneracions al Dret d’Asil.
Ta m b é a p r o f i t e m a q u e s t a
setmana per realitzar activitats
que facin visibles les persones
refugiades que viuen entre
nosaltres.
El darrer 15 de juny ens va
rebre en Audiència el President
del Parlament de Catalunya i es
va realitzar la Compareixença
anual davant la Comissió de
Benestar i Immigració del
Parlament per denunciar la
vulneració del Dret d’Asil a
l’Estat espanyol
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refugiades a través
d’una
trobada entre exiliats i exiliades
de la República Espanyola i les
persones refugiades que viuen
avui entre nosaltres.
La
benvinguda va ser a càrrec del
Sr. Jordi Cabezas, Alcalde de La
Jonquera. Es va visitar el
MUME, la visita va ser guiada
pel seu director Jordi Font. Més
tard hi va haver parlaments a
càrrec de la presidenta de
l’associació de Fills i Filles de
l’Exili Republicà, Sra Rosy
Godet, Basile refugiat Africà i
també de la Secretària de la
Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, Àgata Sol Rueda i
Sena.
El 21 de juny es va participar
en l’Acte Institucional organitzat
per la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i les
entitats que treballen pel Dret
d’Asil.
L’1 de juliol es van realitzar les
Jornades Europees sobre
Programes de Reassentament al
Centre Internacional de
Premsa. En aquestes jornades
van participar persones
expertes d’àmbit internacional,
europeu, estatal i català.
Per veure imatges de tots
aquests actes podeu visitar els
nostres àlbums
a la xarxa
social Facebook “Pel Dret d’Asil”
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TESTIMONI BASILE
REFUGIAT AFRICÀ
Vaig arribar a Catalunya l’abril
del 2006 sense la meva dona ni
els meus tres fills per demanar
asil. Fugia de persecució política
al meu país i vaig haver de
deixar el meu continent, Àfrica.
Sempre dic que quan un ha de
marxar urgentment de casa
seva, només es tenen els peus,
no es pot pensar, no es pot
meditar, només pots córrer.
He de dir que al començament,
em vaig trobar molt sol aquí,
tot i que per sort vaig fer
alguns amics a Catalunya.
Podria dir que estava com quan
et sents perdut a la natura,
esgotat, aguantant la distància
que em separava de la meva
família i sobretot de la meva
dona i dels meus tres fills. En
aquells dies, mesos, plorar per
a mi no era gens estrany; era
un consol, com una teràpia.
Ta m b é q u a n m ’ a d o r m i a
m’oblidava de tot; però un cop
despert seguia amb el que ara
en podria dir “fer camí amb una
Creu”. Caminar, viure amb
aquesta creu que em pesava
tant, cada dia més, va acabar
amb mi. Em va arribar a pesar
tant que vaig perdre les ganes
de viure, de fer res.
L’advocada de la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat em
va aconsellar que visités a un
psicòleg. Jo creia que no ho
necessitava, que no era
important. Jo pensava que el
que em passava era del tot
normal, era el patiment d’un
pare que estima la seva família,
es preocupa per ella i no la pot
veure. Em vaig negar fins que
un dia vaig sentir que
havia
arribat a un límit i la meva
advocada
va
ser
afortunadament, bastant
insistent. Finalment vaig
acceptar. Em va donar l’adreça
d ’ E X I L i l a m e va v i d a va
començar a canviar.

Ara puc dir que assistir a
aquella teràpia va ser
importantíssim per a mi. Ara
puc veure amb claredat que
vaig estar malament, molt
malament i no me n’adonava.
Entre la psicòloga d’EXIL i jo,
vam anar construint, amb el
temps, molta confiança. Allà
vaig aprendre que: “He de
començar tot de nou”.
Al meu país jo tenia un negoci,
la vida m’anava bé. Ara, aquí a
Catalunya, he de tornar a
treure’m el carnet de conduir;
fer una formació professional,
aprendre un idioma nou – inclús
dos!- . Em vaig adonar que des
d’aquí havia de començar a
formar-me per treballar per al
benestar de la meva família que
tot i que estaven lluny em
necessitaven. Vaig adonar-me
que per a la meva integració
m’havia de posar les piles,
fo rmar- me e n al g un o fi c i ,
relacionar-me amb gent.
Ara tot això ho estic fent, he
conegut molta gent nova
(alguns dels quals estan en la
mateixa situació que jo, fins i
tot pitjor). Abans de la teràpia
no podia ni menjar, no podia
somriure, no podia jugar amb
ningú, només buscava i em
trobava bé en la foscor. Em
passava tot el dia al llit, sovint
plorant.
Ara puc dir que vaig a classes
de castellà amb ànims, i que he
començat la formació de mosso
de magatzem i gestor d’estoc a
Barcelona amb la Creu Roja (a
qui també estic molt agraït).
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impossible tornar a veure la
meva dona i els meus tres fills.
I així va ser. La meva dona i els
meus tres fills ara són amb mi.
Ara ja som tots junts de nou.
M’agradaria
que la gent que
està en una situació semblant a
la meva poguessin llegir aquest
testimoni meu per si els pot
ajudar a millorar una mica la
seva situació. La reagrupació
familiar tot i ser difícil no és
impossible i jo en sóc testimoni.
M’agradaria també agrair de
nou a les associacions que he
esmentat anteriorment per tot
el suport social i jurídic que
m’han donat tot aquest temps.
Gràcies a la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat, en especial
a l’equip jurídic i social per tot
el seu suport i el treball que fan
per les persones refugiades, i
també gràcies a EXIL per
a c o m p a n y a r - m e
psicològicament en aquest camí
tant dur i ple d’obstacles.

Gràcies
Basile
* Per motius de seguretat s’ha fet servir
un nom fictici per protegir la identitat de
la persona refugiada

CONTACTE Àrquies

BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ
Durant tot aquest temps no he CATALANA D’AJUDA AL
deixat d’anar a EXIL ni a la REFUGIAT
Comissió Catalana d’Ajuda la
Refugiat, ja que entre tots Any 3 Núm 6 - Estiu 2010
m’han fet canviar molt
positivament, ara entenc la Aribau 3, 1er 2a (08011)
lluita dia a dia que suposa l’exili
i ser un refugiat. Anar a veure Tel: 933012539 Barcelona
la psicòloga em carregava les
piles completament, parlar amb ccar@cear.es
l’advocada o amb l’assistenta
social em donava ànims i El present butlletí ha estat coordinat per
esperança. Vaig començar a Jumon Erra, Responsable d’Incidència
creure que no era del tot Política i Social
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