
Una de les conseqüències de la globalització és, se’ns dubte, els desplaçaments humans
internacionals provocats, entre d’altres, per raons mediambientals, bèl·liques, per conflictes en
els països d’origen, per la vulneració dels drets econòmics, socials i culturals, etc.

La qüestió que planteja aquesta realitat en els moments actuals, i des d’una visió crítica,
evidencia les desigualtats estructurals d’un món globalitzat en el que el dret a sortir d’un país
no es correspon automàticament amb el dret a entrar a un altre. Aquesta actitud defensiva
planteja una desigualtat estructural on predomina una nova forma de discriminació basada
en les procedències.

En aquest context les principals persones perjudicades són les refugiades: la política cada
vegada més restrictiva dels governs del nord, i les creixents dificultats per accedir a un país
segur han provocat un descens en el nombre de persones que exerceixen el seu dret a
sol·licitar asil, mentre augmenten les xifres de desplaçats interns.

La realitat ha posat de manifest que les persones que es veuen obligades a abandonar i fugir
dels seus països, independentment dels motius que l’impulsen, han d’enfrontar-se a un conjunt
de mesures restrictives aplicades per les nacions anomenades industrialitzades que qüestionen
els grans ideals humanistes continguts en els instruments de dret internacional inspirats en
els Drets Humans.

La denegació sistemàtica del Dret d'Asil que ha estat practicant el govern espanyol contravé
la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), i la Convenció de Ginebra sobre l'Estatut
de Refugiat (1951) i el Protocol Addicional de Nova York (1969), així com altres instruments
de Nacions Unides sobre Drets Humans, en particular, els Pactes Internacionals referits als
drets civils i polítics (1966) i als Drets econòmics, socials i culturals (1966), la Declaració de
Viena i el Programa d’acció de la Conferència Mundial de Drets Humans (1993) i la Declaració
de les Nacions Unides sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions de
promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconegudes
(1998), entre d’altres.

És obligació dels Estats respectar el marc jurídic existent per atorgar protecció a les persones
que arriben als seus territoris i potenciar el desenvolupament de verdaderes societats
interculturals, amb el consegüent enfortiment de la democràcia. El Dret d'Asil és l’únic que li
queda a qui a vist violats e  les persones refugiades. Resulta necessari, per tant, implementar
estratègies i accions d’incidència política que, inspirades en els Drets Humans, permetin la
denúncia de totes aquelles situacions que impliquen un retrocés o una vulneració del respecte
per les l l ibertats fonamentals i  dels valors universals de la democràcia.

A partir que l'Estat espanyol, al 1978, firma la Convenció de Ginebra de 1951 sobre refugiats
assumeix el compromís internacional d’oferir protecció a les persones refugiades a qui atorga
aquesta condició i a la corresponsabilitat internacional d’establir quotes de reassentament de
les persones refugiades que viuen en camps de refugiats en condicions denigrants però a
pesar de comptar amb el marc jurídic per atorgar protecció internacional
el cert és què:

-Descendeixen les sol·licituds d’asil a l'Estat espanyol.  Al 2001 es van presentar
9.490 sol·licituds d’asil, al 2004, 5.404; al 2005, 5.254 i el 2006, 5.297 (Quasi la meitat
que fa 5 anys). Si bé segons dades d'ACNUR aquest descens en els últims 5 anys s’ha
produït a tots els països industrialitzats a conseqüència de les polítiques de tancament
de frontera, el 2006 es van presentar 50.500 peticions d’asil a França, 28.910 a Alemanya
i 30.460 al  Regne Unit.

- Violació sistemàtica del Dret d'Asil a l'Estat espanyol (Incompliment de la
Convenció de Ginebra) a través de:

 Aplicació de Clàusules d’Exclusió: Arran els atemptats de l'11 de setembre als
EEUU, i segons dades d'ACNUR, les denegacions de l'Estatut de Refugiat, inclòs la
seva revocació, han crescut considerablement entre la població procedent de països
musulmans, per haver-los aplicat alguna clàusula d’exclusió. Aquestes
clàusules, numerades taxativament a la Convenció, tenen com a finalitat privar de l'Asil
a aquells que perpetren actes atroços, crims contra la pau o la seguretat, però no han
de convertir-se en un altre mecanisme per denegar o conculcar la protecció internacional.

La interpretació de les clàusules d’exclusió hauria de ser restrictiva i ajustar-se a allò
previst en el Conveni Europeu de Drets Humans i la Jurisprudència del Tribunal Europeu
de Drets Humans.

    Política de denegació del Dret d'Asil a l'Estat espanyol. De les 4.515 peticions
d’asil sobre les que el Ministeri d'Interior va firmar la resolució definitiva del procediment
durant el 2006:

A 168 persones (3,72%) se’ls va concedir l'Estatut de Refugiat.
A 129 (2,65%) se’ls va concedir una Protecció Complementària, forma
devaluada de protecció ja que no és un reconeixement de ple dret com a
refugiat.
Al 96,28% se’ls va denegar la Petició d'Asil.

Les xifres globals reflecteixen la restrictiva interpretació del concepte de refugiat  recollida en
la Convenció de Ginebra de 1951, conseqüència de la qual s'inadmet i denega moltes peticions
d’asil.
             - Vulneració del dret d’accés al procediment: Les mesures de tancament de fronteres
(la imposició de visat a nous països, la sanció als transportistes, l'externalització de fronteres,
etc.)  impedeixen que moltes persones víctimes de violacions de drets humans, necessitades
de protecció internacional, arribin al nostre país i accedeixin al procediment d’asil.
            - Interpretació restrictiva de la Convenció de Ginebra: La definició al·ludida de la
Convenció de Ginebra era suficientment àmplia  com per incloure en ella la majoria de
persecucions que es donaven en el món, però amb el pas dels anys, les transformacions
ocorregudes en el panorama internacional i el caràcter de nombrosos conflictes larvats (amb
una descomposició cada cop més evident de les estructures polítiques, la proliferació d’agents
no estatals de persecució i una relació creixent entre diverses formes de criminalitat...) fan
cada cop més necessari un replantejament general de la mateixa. És tradicional vincular el
terme Refugiat amb la situació de l’activista polític perseguit.

Aquesta visió generalitzada, que evidentment queda recollida a la Convenció de Ginebra, fa
oblidar massa sovint que les causes que generen grans èxodes de refugiats són molt variades.
Existeixen persones refugiades que es veuen abocades a emprendre un desplaçament forçós
per persecucions per creences religioses, persones que fugen d’un conflicte o d’una situació
engendrada per una guerra, desertors de guerra, persones desplaçades en d’interior del seu
país, dones perseguides per qüestions de gènere (violència sexual, domèstica i familiar quan
els falta la protecció de l’estat, la violència relacionada amb la dot, mutilació genital i tràfic de
persones, la planificació forçosa, persecucions per raons de norma i usos basats en costums
socials i criteris religiosos repressius), persecucions per orientació i identitat sexual, pobles
indígenes que s’han vist evocats a dinàmiques de desplaçament forçat en molt països, i tot i
no està expressament reconegut en els tractats internacionals “els refugiats mediambientals”
que fugen per fenòmens derivats del canvi climàtic.

Àgata Sol Rueda
Secretària General. Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Àrquies
BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT Any 2, Nº 5. Abril - Maig 2008

EL DRET AMENAÇAT: LA CRISI DEL DRET D’ASIL
EDITORIAL

Àrquies prové del discurs de Ciceró en “'Defensa del poeta Àrquies”' dirigit a vindicar la igualtat de drets

per totes les persones que comparteixen un mateix entorn polític i civil.
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El Tibet, el despertar d’un poble oprimit

Els antecedents d'aquesta situació s'emmarquen l'any
1949, quan l'Exèrcit Popular d'Alliberament va envair un país
tot just conegut en el món occidental, el Tibet. No obstant això,
les relacions del Tibet amb la Xina les podem trobar ja en el
segle XIII, que el fundador de la dinastia Yuan, el mongol
Kubilai Kan, va conquistar ambdós països. El poder real de
Pequín sobre el Tibet i altres parts de la Xina ha oscil·lat al
llarg dels segles segons la força de l'emperador que hi havia.
Després de l'enfonsament del poder imperial, el 1911, el llaç
que unia Pequín amb el Tibet es va diluir durant dècades, amb
els senyors de la guerra, l'ocupació japonesa i la guerra civil.
Un cop aquesta guerra es va resoldre a favor dels comunistes,
la República Popular va restablir el seu poder sobre el Tibet
amb la invasió de 1949.
Situat entre el nord de la Índia i el sud-oest de la Xina, la
regió va suportar tots aquests esdeveniments sense oposar
resistència durant els primers anys d'invasió fins el 10 de
març de 1959, any que es va iniciar a Lhasa, la capital, un
alçament anomenat l'Aixecament Nacional Tibetà, l'exigència
principal del qual era la sortida dels xinesos del sòl tibetà i
declarar així la seva independència. Com era d'esperar,
l'exèrcit xinès va reprimir amb brutalitat el moviment, i el líder
espiritual i cap de l'Estat, el dalai-lama, va haver de fugir del
país a la recerca d'asil.
La protesta tibetana per la invasió, encapçalada des de l'exili
pel dalai-lama, va arribar fins a les Nacions Unides a la recerca
del seu suport, la qual va emetre resolucions adoptades per
l'Assemblea General el 1959, 1961 i 1965, sol·licitant a Xina
que respectés els drets humans del poble tibetà i el seu desig
d'autodeterminació. No obstant això, aquestes resolucions
tenien poques possibilitats de prosperar: la veïna i recentment
independitzada Índia no es podia permetre disputes amb la
Xina; Estats Units es trobava en plena guerra de Corea; a
l'Imperi Britànic li havia arribat l'hora de replegar-se.
Les condicions que Mao va imposar als tibetans eren una
mica més dures, però no substancialment diferents de les que
la mateixa Xina havia imposat a Lhasa en situacions anteriors.
Al Tibet l’esperava ara un doble calvari: el dels avatars de la
política maoista, que compartiria amb els xinesos, més el fet
de tenir un exèrcit d'ocupació.
Una de la mesures que va generar majors estralls va ser la
reforma agrària impulsada per la Xina —que inicialment tenia
partidaris entre els mateixos tibetans—. Aquest FET va destruir
l'equilibri de la societat tradicional, ja de per si mateix amenaçat
per l'arribada de colons xinesos.
El procés de suprimir el poder monàstic que imperava fins el
dia de la invasió es va saldar amb el robatori en monestirs i
l'ocupació dels seus recintes per a usos militars o administratius;
aquestes accions, per a la majoria dels habitants del país van
resultar simplement sacrílegues.
Una altra de les mesures portades a terme pel govern xinès
va ser la construcció d’infraestructures, que va generar un
gran sofriment en una part de la població. Els milers de
quilòmetres de carreteres que la Xina necessitava amb urgència
es van dur a terme a corre-cuita, amb mà d'obra forçosa
tibetana, i van portar a curt termini un sofriment afegit intens.
Els xinesos van reconèixer un mort per cada quilòmetre:
s’hauria de multiplicar per molt més.
El país anterior a la invasió xinesa era una societat ancestral,
que girava entorn dels monestirs, en una ambient gairebé
feudal, en què se sobrevivia a partir d'una economia bàsicament
agrària. Després del 1951, les condicions de misèria que van
sobrevenir amb l'ocupació va portar molts tibetans a la
mendicitat, uns quants a l'exili, uns altres a l'escamot de
resistència i la majoria a una hostilitat cap als xinesos que es
troba entre el nacionalisme i la xenofòbia. La vulneració històrica
dels Drets Humans que duu a terme la Xina respecte al poble
tibetà assenyala avui dia diversos problemes, com ara l'alt
índex d'analfabetisme, la discriminació, l'atur i el desplaçament
de la població autòctona en favor dels colons xinesos.
En aquest sentit, el 1991, la Subcomissió per a la prevenció
de discriminació i per a la protecció de minories de l'ONU va

presentar la resolució de la «Situació del Tibet», un document
que assenyalava la violació sistemàtica dels Drets Humans i
de les llibertats fonamentals, així com l'amenaça a la identitat
cultural, religiosa i nacional distintiva del poble tibetà. A partir
de llavors, aquesta subcomissió s'ha dedicat a recaptar
evidències que contradiuen el desenvolupament dels tibetans
que suposadament ha assolit la Xina.
Tenint en compte aquest panorama, no era difícil preveure
que els tibetans no deixessin passar per alt l'oportunitat d’una
cobertura internacional que representa fer les reivindicacions
a pocs mesos de la inauguració dels Jocs Olímpics, que
posen la Xina a la palestra pública internacional, per recordar
al món les seves ofenses. Després dels últims disturbis
ocorreguts a la zona des de diversos àmbits de la comunitat
internacional, s'han escoltat les crides que sol·liciten a la
Xina una mesura en el restabliment de l'ordre i que reprengui
les negociacions amb el dalai-lama per a arribar a una solució
definitiva que contribueixi, no solament al restabliment de
l'ordre, sinó al reconeixement del poble tibetà. Un dels majors
reptes geopolítics del segle serà procurar que l'emergència
de la Xina com a gran potència es faci de manera pacífica,
i això solament s'assolirà amb el respecte als Drets Humans
i el reconeixement de les diverses identitats que en l'actualitat
conviuen en aquella zona.

La Xina, una carrera contra rellotge per la defensa
del Drets Humans
Les organitzacions de Defensa dels Drets Humans en
l’àmbit internacional, amb l’elecció de la Xina com a país
seu dels Jocs Olímpics, van veure-hi una oportunitat de
denunciar que en aquest país es cometen diàriament abusos
greus contra els Drets Humans fonamentals. Quan Pequín
va ser elegida com a seu dels Jocs del 2001, dirigents
xinesos i del Comitè Olímpic van afirmar que els Drets
Humans a la Xina millorarien, al ser el país amfitrió.
Han passat gairebé set anys des de l'elecció de Pequín
com a seu dels Jocs Olímpics i, segons organitzacions
internacionals encarregades d'observar i denunciar la
vulneració dels Drets Humans, en relació amb el món, la
Xina pràcticament no ha avançat gens en el respecte als
Drets Humans. Per contra, la reubicació forçosa de
comunitats senceres, sense oferir-los cap compensació o
amb compensacions mínimes, per a guanyar terreny per
a les instal·lacions olímpiques de Pequín és un exemple
de com els Drets Humans, en realitat, s'han deteriorat com
a conseqüència directa dels preparatius dels Jocs.

D’altra banda, segons dades d'Amnistia Internacional, aquests
són alguns dels aspectes, entre molts d’altres, que la Xina
ha de millorar, com més aviat millor, respecte als Drets
Humans:

La pena de mort: La Xina executa més persones cada
any que la resta de països del món junts. Un important
legislador del sud-est del país va afirmar recentment que
a la Xina s’executen «quasi 10.000» persones l’any.

La reeducació pel treball: A la Xina hi ha més de 250.000
persones detingudes en camps de treball per causes
vagament definides. Persones que mai han rebut
assistència lletrada ni han comparegut davant un tribunal,
i la situació dels quals manca de qualsevol tipus de
supervisió judicial.

La tortura: És una pràctica endèmica al país, i hi ha
grans probabilitats que una persona que passi pel sistema
de justícia penal sigui torturada en alguna etapa d’aquest
trànsit.

La llibertat d’expressió i religió: Milers de persones
són detingudes i condemnades cada any per exercir
pacíficament dos drets fonamentals: el dret a la llibertat
d’expressió i a la llibertat de religió.

El Tibet està situat al sud-oest de la,
Xina, a l’Àsia Central, amb capital a
Lhasa.

És un conjunt de terres de gran
elevació (més de 4.500 ), rodejades
per les serralades de major altitud
de la Terra.

En el concepte occidental, Tibet, pot
referir-se a la Regió Autònoma del
Tibet (RAT) -una subdivisió
administrativa dela República
Popular de la Xina ), o al Tibet
històric, que consisteix en les
províncies d’Amdo, Kham, i Ü-Tsang.

La població és, majoritàriament
budista, tot i que el percentatge de
religiosos ha disminuït des de la
invasió de la Xina; tot i així, estudis
recents asseguren que la població
xinesa,i específicament tibetana, tem
parlar sobre la seva religió, per tant,
les dades no tindrien fiabilitat.

La llengua majoritària és el tibetà.
Al Tibet es troba el pic més alt del
món, el mont Everest, que fa de
frontera amb el Nepal.

Els sagnants disturbis que ocorren des de
fa alguns dies en el Tibet, en realitat ens
serveixen per recordar que ens trobem

enfront d'un dels molts llocs del món on en
l'instant menys esperat es pot iniciar un
conflicte amb conseqüències catastròfiques.

Tema Central
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Novetats institucionals i activitats

Un assoliment que servirà de precedent per
a totes aquelles persones sol·licitants d’asil
que hagin treballat legalment durant un any
mentre estaven en tràmit d’asil.

La gran majoria de sol·licitants d’asil s’acaben
quedant en situació irregular i de vulnerabilitat
social al ser-los denegada la petició d’asil. El
més sorprenent és que no poden acollir-se a
la residència excepcional per l’arrelament
laboral. S’ha de tenir en compte que la majoria
de sol·licitants d’asil han treballat de manera
regular, ja que el Reglament d’estrangeria els
atorga l’autorització de treball automàtica a
partir dels sis mesos de la petició, i que com
que el tràmit d’asil dura prop de dos anys, la
majoria hi han treballat almenys un any i poden
demostrar una permanència continuada de
dos anys; a més es recolzen amb documents
oficials i situacions administratives legals
(targeta de sol·licitant d’asil i certificat de vida

laboral). Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat proposem, i així ho hem
fet a través del Consens Social sobre Migracions i la nostra Compareixença anual
a la Comissió de Benestar i Immigració del Parlament de Catalunya, que se’ls
atorgui l’arrelament laboral, ja que aquesta proposta per regularitzar-los no implica
cap transformació de la normativa vigent. Això tan sols suposa un aclariment i una
reinterpretació dels principis reglamentaris, que es podria solucionar amb una ordre
ministerial del Ministeri de Treball i Afers Socials que donés pautes als tècnics de
l’Administració que resol aquestes autoritzacions de residència a qui els ha estat
denegat l’estatus de refugiat.

Aquesta sentència obra una bretxa per a totes aquelles persones a les quals se’ls
ha denegat l’asil perquè trobin una alternativa de regularització, paral·lela al recurs
contra la denegació d’asil, que asseguri la seva continuïtat d’integració social.

La Comissió
Catalana d’Ajuda al
Refugiat duu a
terme la primera
sentència
estimadora sobre
la possibilitat que
els sol·licitants
d’asil es puguin
acollir a
l’arrelament
laboral.

Seguint amb la campanya
Riquesa i aportacions de les
persones refugiades a Catalunya,
el 29 d'abril a les 19.00 h, a
l 'Ateneu de Barcelona, es
presentarà el llibre L’enriquiment
de la pèrdua. A l'acte participaran
Miguel Pajares, president de la
Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat; Pius Alibek, refugiat
iraquià que va participar al llibre,
i Maria Djurdjevich, refugiada de
l’exIugoslàvia que també va
participar en l’obra. La difusió del
llibre, que es va presentar el passat
mes de gener, és un objectiu específic de la campanya, que pretén donar-li una cobertura
àmplia que permeti l’arribada al major nombre de persones possibles. En una primera fase,
s'ha distribuït el llibre de manera gratuïta entre les persones que ho han sol·licitat a través
d'un compte de correu electrònic: , habilitat específicament per a això. Per altra banda, s’ha
establert contacte amb la xarxa de biblioteques públiques per distribuir l’obra a les seus que
creguin convenients.

Els inicis d'aquesta campanya els podem trobar el 20 de juny del 2007 on, amb motiu del
Dia Mundial del Refugiat, es va dur a terme un col·loqui que va comptar amb la col·laboració
del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. En aquesta
trobada, a més, van participar-hi diverses persones refugiades de diferents orígens i
professions, que van reflexionar sobre el fet de ser refugiat, l’experiència a l'exili i el paper
de Catalunya com a terra d'acollida. Específicament, les persones que hi van intervenir van
ser el Sr. Oriol Amorós, secretari d’Immigració, Pius Alibek (iraquià), Nazanin Amirian (iraniana),
Bashkim Shehu (albanès) Jorge Barudy (xilè), Maria Djurdjevich (iugoslava), Jorge Ferrer
(cubà), Inongo-Makome (camerunès), Salah Jamal (palestí), Monika Zgustiva (txeca) i el
president i la secretària general de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

L’elaboració del llibre L’enriquiment de la pèrdua parteix de les conclusions d’aquest
col·loqui i les reflexions de cadascuna de les persones refugiades que hi van participar.

Campanya de Visibilització.

Riquesa i aportacions de les persones
refugiades a Catalunya.

Fotografía de Carlos Onetti
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Mirant un any i mig enrere, la meva vida ha canviat dràsticament.
He après una nova llengua, nous costums i noves maneres de viure.
No sabia ni una paraula d'espanyol, però ara puc expressar-me
suficientment en el dia a dia. També puc entendre el català, però
encara em costa parlar-lo. Mai havia menjat pa amb tomàquet, però
ara ja forma part de la meva dieta diària i m'agrada molt. No havia
sentit mai a parlar de les calçotades ni de les castanyades, però ara
estic impacient per celebrar-les amb els meus amics catalans, que
són la pera!.

Sovint em pregunten
per què he deixat el
meu país i la meva
gent, i per què he vingut
aquí per començar de
zero. Per a molts, viure
en una zona de guerra no és res més que una qüestió d'acostumar-
s'hi. No hi veig ni hi trobo cap raó per seguir vivint sota l'ocupació.
He viscut sota l'ocupació durant 25 anys i mai m'hi he acostumat.
Per què haig de suportar cada dia que m'aturin en els checkpoints
israelians (punts de control o estacions tan grans com terminals
d'aeroport)? Per què el trajecte a la feina de 40 minuts acaba sent
de 3 hores gràcies als checkpoints i els inaguantables procediments
de seguretat israelians? Per què he de viure en una gran presó amb
murs de 9 metres d'altura? Per què haig de viure sota continus tocs
de queda i, en lloc d'estar escoltant bona música, sento avions F16
militars israelians bombardejant cases de civils i veïns? Per què el
testimoniatge de violacions constants sobre els Drets Humans s'ha
de normalitzar pels meus sentits? Es podia acostumar la gent a viure
sota el règim de Franco i viure-ho amb normalitat? Per què ho haig
de fer jo? Els noms, els temps i les relacions canvien, però l'opressió
és la mateixa. Vaig escapar de la sensació de sentir-se morta mentre
vius, que és molt pitjor que estar mort!

Un dels problemes més
greus que he hagut
d 'a f ron ta r  v i v i n t  a
Catalunya, és el costum
de la generalització i
l'estereotip de la meva
cultura cada vegada que
dic que sóc palestina.
Sorprenentment, molts
joves de la meva edat
encara no saben on és
Palestina i ho confonen
amb el Pakistan. Altres

creuen directament que tots els palestins són suïcides mòbils amb
els cinturons carregats d'explosius. Em fa molt mal quan rebo
acusacions pel sol fet de ser palestina sense tenir ni idea del conflicte
palestinoisraelià. Per altra banda, hi ha molta gent que esta molt
informada i atenta sobre la realitat palestina. Però en tot això, si hi
ha algun culpable d'aquesta ignorància, són els mitjans de comunicació
que cobreixen les noticies i que converteixen les víctimes en
fonamentalistes. El costat humà de la història i com l'ocupació afecta
a la vida diària dels palestins no és notícia. Sentim a parlar dels
atacs suïcides, però mai sentim a parlar dels càstigs col·lectius que
fa el govern israelià contra la societat civil.

A més, ser dona a Palestina sempre esta lligat amb el vel i els
costums musulmans. I em fa gràcia quan m'ho pregunten, ja que
Jesús de Natzaret va néixer a Betlem, Palestina. Jerusalem és el
bressol de les religions i convivim harmònicament musulmans,
cristians, armenis, semarites i assiris. Sigui musulmana o no, porti
vel o no, no té per què ser un criteri suficient per jutjar-me com a
persona. Encara em costa de creure que alguna gent d'aquest país
modern i que té accés a la informació no conegui encara el que està
passant a altres realitats d'aquest món. Alguns dels meus estudiants
em pregunten si els joves palestins coneixen el Barça i si en són
fans. Els somric i els dic que tot i que el Govern israelià talli la llum
sovint, la gent encara té ganes de seguir els partits de futbol del
Barça i, fins i tot, la lliga espanyola! I encara que els mitjans de
comunicació siguin tendenciosos mostrant imatges del conflicte, la
gent palestina continua en la seva resistència dura i pacífica diària,
malgrat el desafiament dels EUA, que fabriquen els tancs i F16
israelians. Els somriures dels nens palestins seran sempre més forts
que els tancs israelians.
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Es diu Omar i té 24 anys. Ha arribat a Barcelona
des d’Almeria amb un grup de nois subsaharians.
Fa cinc anys que va fugir del Sudan i ve viatjant des
del seu país amb el somni d’arribar a Espanya,
creuant el desert i molts països. El mateix fan els
seus companys de viatge, que vénen del Camerun
i de Guinea.

si podran quedar-se o no. Però no perden el somriure.
Estan agraïts amb la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat perquè els hem ofert manutenció,
assistència legal i sanitària, durant 15 dies.

Assistir-los és part de la feina que desenvolupem
en el Programa d’Ajut Humanitari a Subsaharians,
i del qual formo part com a voluntària. Des que vaig
entrar a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
el juliol de 2007, em vaig incorporar al Programa,
que em va interessar perquè és un dels pocs
programes dirigits al sector.

La nostra feina consisteix a oferir orientació i donar
un mínim de suport psicosocial a aquelles persones
que no poden ser retornades als seus països per
raons humanitàries o per falta de convenis bilaterals
en aquest camp. Tots han passat moments difícils, com l’Omar: molta gana i molta por, creuar el
mar amb caiacs… En tocar les nostres costes, viuen la incertesa de ser retornats al país d’origen
i, quan són als centres d’internament de la policia, no comprenen el procés de legalització.

L’idioma és en molts casos un gran impediment perquè no poden comunicar-se amb la seva pròpia
llengua o amb la segona llengua que coneixen. Necessiten compartir i ser escoltats. Per això cal
que estiguem disposats a l’intercanvi.

Tractem que coneguin la ciutat, que sàpiguen moure’s per ells mateixos i els expliquem en quina
situació legal es troben, sempre amb tota sinceritat.

Són pocs els que tenen la sort de poder-se acollir a la petició d’asil i això fa que molts hagin de
buscar a través dels seus propis contactes el seu futur. L’única cosa que demanen per viure és
una feina.

Posem molt èmfasi per facilitar-los les comunicacions amb els seus familiars en el país d’origen i
també amb els seus nous contactes, perquè d’això depèn la decisió que prenguin en el futur.

Molts deixen l’alberg abans de finalitzar els quinze dies en què hi poden estar. Se’n van cap a
l’interior d’Espanya o cap a França a buscar feina. D’altres, com l’Omar, són admesos com a
sol·licitants d’asil a través de l’assistència jurídica de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

Des del programa sabem que la nostra aportació en el tema de la immigració i la defensa d’aquest
col·lectiu és limitat, respecte a les grans demandes socials que requereix la situació. De tota
manera, és important poder aportar una resposta immediata, que moltes vegades esdevé bàsica.
És en aquest punt on es pren el sentit de l’aspecte humanitari del Programa, de la nostra feina i
del meu paper com a voluntària

Test imoni  d ’Aleyda Valdéz .
Voluntària del Programa d’Ajut
Humanitari a Subsaharians.

Testimonis

Ens ho han tret tot, però
mai ens podran robar els
somriures dels nostres infants.

Contacte
Àrquies
BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT
Any 2, nº 5  Abril - Maig 2008.
Aribau 3, 1º, 2º (08011). tel. 933 012 539

adrian.rodriguez@cear.es
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