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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

Les darreres dècades, el dret d’asil a Catalunya, com a Es-
panya, ha estat limitat per diferents motius. El primer ha estat 
la legislació tan restrictiva que tenim, el segon es la resposta 
de les autoritats a les sol·licituds que es presenten i, el tercer, 
l’escàs coneixement de l’asil que tenen les persones i serveis 
que atenen als estrangers que arriben al nostre país. Aquest 
darrer fet produeix que no siguin detectats molts dels casos 
que podrien ser mereixedors d’asil.

Hem d’esmentar les causes del greu problema que és la difi-
cultat d’accedir al procediment del dret d’asil a Espanya. Per 
primera vegada la xifra de persones que han pogut accedir 
al procediment al 2009 és la més baixa que es coneix des 
de l’any 1989. Això significa una davallada d’un 34% de sol.
licituds menys respecte a l’any anterior, disminuint també, ca-
sualment, a països fronterers de la Unió Europea com a Itàlia, 
Grècia i Turquia. 
 
Durant els darrers anys el descens de l’entrada de persones 
immigrants al país, i per tant de persones susceptibles de 
demanar asil i, molt especialment, aquelles que ho fan per 
embarcació a les costes espanyoles, s’ha fet realitat. Això 
significa que el conjunt de mesures imposades de control 
de fronteres, el treball dels cossos de Seguretat de l’Estat, 
les polítiques de repatriacions, els acords amb els països 
d’origen i la pressió sobre les màfies o el dispositiu Frontex, 
són cada vegada més efectives.

A la Cimera de Tampere (1999) el Consell de la Unió Europea 
va acordar les grans línies de la política europea comú en 
l’àmbit de l’Asil i la Immigració, tres de les quals es referien 
al control de fronteres, la política de visats, la lluita contra la 
immigració irregular i la gestió dels fluxos migratoris. Només 
una es referia a la integració dels immigrants en territori co-
munitari. Aquest temés van passar a formar part del Tractat 
d’Amsterdam com a part de les competències pròpies de la 
Unió Europea. Així la creació del FRONTEX i el Pacte Euro-
peu sobre Immigració i d’Asil del 2008, han reforçat el control 
de les fronteres dels països fronterers fins a impermeabilit-
zar-les i internacionalitzar-les, dificultant encara més l’accés 

a la protecció internacional. 

Espanya ha destinat més mitjans pel bloquejar les fronteres; 
ha adoptat acords bilaterals amb tercers països amb recol-
zament material, econòmic i humà perquè controlin la sortida 
des de les seves pròpies costes i garantitzin la repatriació 
d’immigrants irregulars; ha corresponsabilitzat a tercers paï-
sos i condicionat l’ajut al desenvolupament a la lluita contra 
la immigració irregular, augmentant els efectius policials i la 
implicació d’aquests països en el control de fronteres. 

Ara que al nostre país la immigració laboral ja no creix, l’asil 
hauria de tenir una major importància proporcional, ja que 
molts dels estrangers que continuen arribant procedeixen de 
països en els quals es vulneren els drets humans. Tot i això 
el número de sol·licitants d’asil ha disminuït el darrer any, el 
que ens indica que estem davant un dret que s’està vulnerant 
sistemàticament. La crisi econòmica, per una altra banda, ha 
fet que es retallin les ajudes a entitats que promouen l’asil i 
atenen a sol·licitants, el que agreuja encara més l’exercici 
d’aquest dret. 

En definitiva estem en un moment en el que el dret d’asil es 
veu amenaçat i es necessari redoblar la defensa del mateix.  
Es requereix un esforç per part de totes les entitats que ate-
nen a persones estrangeres nouvingudes, per detectar els 
casos susceptibles d’asil; també es requereix formació per 
poder fer-ho, ja que la detecció de casos d’asil comporta co-
neixements especialitzats; i per últim, es necessari que les 
institucions públiques millorin els serveis i recursos que es 
dediquen a l’exercici del dret d’asil. El 2012 hauria de ser  
l’any en el que l’atenció es centri en el dret d’asil: forma part 
dels drets fonamentals i n’hi han tractats internacionals que 
ens obliguen a donar una atenció de qualitat a aquest dret. 

Miguel Pajares
President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

Editorial

El dret d’asil, un dret amenaçat a l’estat espanyol



Enguany, com cada any, hem volgut celebrar el 20 
de juny amb l’objectiu de denunciar la situació del 
dret d’asil a l’Estat espanyol i Europa i la situació de 
les persones refugiades a casa nostra a través de la 
seva veu i testimoniatge. Alhora, ens ha semblat una 
excel·lent ocasió per inaugurar les nostres noves 
instal·lacions a Barcelona al carrer Junta de Comerç 
26. 

En aquesta ocasió, i fruit de la voluntat de les perso-
nes sol·licitants d’asil que han participat en el taller 
d’Art Teràpia “El bon temps persegueix la tempesta” 
(en honor a una obra de l’escultor Apel.les Fenosa), es 
va realitzar una mostra de les obres realitzades durant 
el taller.  La celebració va finalitzar amb un berenar 
popular. 

El taller, realitzat entre els mesos de febrer i maig, ha 
estat dirigit per Blanca Haddad i Florence Tessier. En 
aquest hi van participar les persones beneficiàries del 
programa d’acollida temporal per a sol·licitants d’asil 
de l’entitat. En total hi van participar quinze perso-
nes d’onze nacionalitats diferents, Guinea Conakry, 
Gàmbia, Ghana, Nigèria, Afganistàn, Pakistan, Cuba, 
Costa d’Ivori, Palestina, Sàhara i Birmània.  Aquestes 
han transformat els materials artístics en imatge i re-
presentació de la seva situació actual i la seva història 
personal, gens fàcil d’explicar. 

El taller d’art teràpia es concep com un espai conte-
nidor de les emocions i de suport emocional. Per una 
banda, es volia oferir un espai segur per a la reflexíó 
i el recolzament emocional a través de l’expressió artística; i d’altra banda, donar 
l’oportunitat a les mateixes persones refugiades de crear imatges contenidores de 
les seves emocions i que il·lustren la seva pròpia història.  

Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb la col·laboració de la Blanca 
Haddad i el suport econòmic de l’Ajuntament de Sabadell i la Direcció General per 
a la Immigració, estem treballant per realitzar una exposició per a l’any vinent a la 
ciutat de Sabadell en la que es mostraran les obres realitzades. 
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Conmemoració del 20 de juny

ACTE UNITARI DEL 
DIA INTERNACIONAL

DEL REFUGIAT

El darrer 20 de juny es va celebrar el Dia Mun-
dial de les Persones Refugiades a la Biblioteca 
Jaume Fuster. L’acte va ser impulsat per les en-
titats ACATHI, ACCEM, ACSAR, CCOO Barce-
lonès, Comissió Catalana d’ajuda al Refugiat, 
Comitè Català de l’ACNUR, Creu Roja, Exil, 
Il·lustre Col·legi d’Advocats, Institut de Drets 
Humans de Catalunya, Fundació ACSAR, Fun-
dació Casa del Tibet, PEN Català i RESPECT 
Refugiados, i organitzat per l’Ajuntament de Bar-
celona i la Direcció General per a la Immigració 
del Departament de Benestar Social i Família. 

Aquest any es va commemorar el 60è aniversari 
de la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut del 
Refugiat del 1951, instrument que es va crear 
per defensar els drets de les persones refugia-
des després de la Segona Guerra Mundial.

Va ser un acte unitari i de caràcter reivindicatiu 
on es va recordar que les revoltes, tensions na-
cionals o conflictes armats generen refugiats o 
desplaçats de forma massiva. Al voltant de 40 
milions de persones refugiades i desplaçades 
es veuen obligades a trobar un lloc on refer les 
seves vides.

Carlos Boggio, ex representant de l’Acnur a Es-
panya,  va demanar la implicació de la societat 
a l’hora de reclamar lleis, polítiques públiques i 
solidaritat que impliquin respecte als drets hu-
mans de les persones refugiades i immigrades. 
Raquel Anyora, assessora  d’Assumptes Huma-
nitaris de Metges Sense Fronteres  va constatar 
que els “immigrants i refugiats comparteixen els 
mateixos fluxos i la mateixa violència als països 
d’acollida”, respectivament.

Es va discutir sobre la revisió de l’Acord Schen-
gen que alguns països europeus plantegen per 
tal de re-introduir les fronteres nacionals i els 
controls transfronterers, posant en perill la de-
fensa dels drets de les persones que busquen 
asil o refugi, plantejades arran dels milers de 
persones arribades a Lampedusa per les revol-
tes d’Àfrica.

Diaris il·lustrats de persones
refugiades
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Article central

Entre els anys 2007 i 2008 es desencadenà una primera crisi alimen-
tària mundial que va significar l’augment dels preus dels aliments 
bàsics i que va afectar als habitants de les àrees més vulnerables i 
pobres del planeta provocant la desnutrició de milions de persones.

Aquest any ens enfrontem a la segona crisi. Segons dades del Banc 
Mundial aquesta crisi ha arrossegat a 44 milions de persones a 
la pobresa, especialment a la Banya d’Àfrica. És la península de 
l’Àfrica Oriental que comprén els estats de Djibouti, Etiòpia, Eritrea 
i Somàlia. Sens dubte és una regió afectada de forma regular per 
inundacions i sequeres que afecten les àrees rurals. A més, presenta 
els índexs de desnutrició més elevats del món i l’amenacen cons-
tantment crisis humanitàries. 

Es tracta d’una zona estratègica per a 
molts països, especialment Estats Units, 
França i Alemanya i diversos estats afri-
cans en la lluita contra el terrorisme des-
prés dels atemptats de l’onze de setem-
bre de 2001. Somàlia es va considerar un 
bastió de la xarxa d’Al Qaida i l’entrada 
de l’islamisme armat al continent africà. A 
més ha estat l’escenari d’espoli de recur-
sos pesquers per part de vaixells interna-
cionals que eviten pagar impostos i incom-
pleixen la llei internacional. 

Després de vint anys de conflicte armat, la 
inestabilitat política i la sequera han pro-
duït un enorme impacte sobre la població 
somali, provocant el desplaçament forçós 
d’una quarta part de la població del país, xifra que van en augment.

La situació de conflicte armat i l’absència d’autoritat central efecti-
va al país ve de l’any 1988. Una coalició d’opositors a la dictadu-
ra de Siad Barre el va aconseguir enderrocar, fet que va provocar 
una lluita pel vuit de poder que ha significat la destrucció del país i 
i la mort de més de 300.000 persones des del 1991. Des del 2004 
a través d’una iniciativa de pau es va conformar l’actual govern, el 
Nou Govern Federal de Transició (GFT), que manté durs i violents 

IHH Humanitarian Relief Foundation/TURKEY

Les responsabilitats del món amb Somàlia
i la Banya d’Àfrica

enfrontaments amb el grup armat islamista Al-Shabab a la capital i 
a les fronteres amb Kènia i Etiòpia que causen desenes de víctimes 
mortals 1.

Aquest país, als anys 70, era autosuficient. La seva economia per-
metia alimentar la seva població. Amb la crisi del deute extern als 
80 i 90 i l’aplicació de polítiques d’ajustament estructural imposa-
des pel Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, els seus 
mercats es van obrir a inversions de grans multinacionals ameri-
canes i europees. 

La liberalització econòmica va arruïnar els petits productors locals 
i els seus productes no podien competir 
amb els productes de multinacionals i 
per tant abandonaven les terres. Tot això 
ha significat que els Estats de la Banya 
d’Àfrica han perdut la capacitat de decidir 
sobre les seves polítiques agràries i ali-
mentàries i, per tant, hagi desaparegut la 
capacitat de produir aliments per a la seva 
població.

És un cas paradoxal, al món es produei-
xen aliments per a 12.000 milions de per-
sones i al nostre planeta som aproxima-
dament 7.000 milions. Això significa que 
no falten aliments sinó que la distribució 
no es ni justa ni equitativa, condemnant a 
les poblacions d’algunes àrees del món a 
la fam i la misèria. A això s’ha d’afegir que 
la meitat de la producció de gra mundial 

es destina a alimentació animal i la conseqüent producció de carn.

L’informe anual de ‘Perspectives agrícoles de l’OCDE i la FAO 2011-
2020’ admet que els elevats preus dels aliments agreujaran la si-
tuació de la població pobre que viu a les àrees urbanes dels països 
en desenvolupament. L’alimentació representa més del 50% del 
pressupost familiar  en els països pobres i l’augment de preu dels 
aliments abocarà a més gent a la mal nutrició. 

1   Escola de Cultura de Pau, Baròmetre nº26 abril-juny 2011.

A Somàlia milers de refugiats han fu-
git als campaments dels països limí-
trofes de Kènia, Etiòpia i Djibouti

Els Estats de la Banya d’Àfrica han per-
dut la capacitat de decidir sobre les se-
ves polítiques agràries i alimentàries
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Els fenòmens climàtics 
cada vegades més casti-
guen amb més freqüència 
aquesta regió del món. La 
regió està patint la pitjor 
sequera des de fa sis anys 
essent la pitjor que es re-
corda des de fa 60 anys. 

Un dels destins dels so-
malis és el camp de refu-
giats de Dabaad, a Kènia, 
que té una història de més 
de vint anys. Durant els 
mesos de juny i juliol més 
de 70.000 refugiats soma-
lis van arribat a Dadaab, 
incrementant la població 
del camp fins les 440.000 
persones. A aquest camp 

arriben entre 1.300 i 1.500 persones diàriament procedents de 
Somàlia a través dels tres centres de recepció, i moltes s’instal·len 
de forma espontània a les afores de Ifo, Dagahaley i Hagadera- els 
tres campaments que composen el complex de Dadaab-. Nombro-
ses organitzacions internacionals reparteixen menjar, aigua i sub-
ministren atenció mèdica.  A més els nouvinguts també necessiten 
de manera urgent un sostre, atenció mèdica i altres serveis bàsics.  

El problema més gran està ara a Somàlia, però a d’altres països com 
Djibouti, Etiòpia, Kènia i Eritrea la situació cada vegada es més greu. 
A Dollo Ado, Etiòpia, hi han quatre camps més de refugiats i que 
també es troben per sobre de les seves possibilitats.

La fam provoca refugiats i desplaçats. No té sentit la lluita per com-
batre la pobresa i el canvi climàtic i protegir a les víctimes d’aquestes 
situacions si no s’eradiquen les causes i es transforma una estruc-
tura socialment  injusta per evitar crisis humanitàries com la de la 
Banya d’Àfrica. 

La greu crisi humanitària ens mostra que s’ha d’actuar de forma ur-
gent sobre les conseqüències que la fam està provocant entre la 
població afectada, especialment persones desplaçades i refugiades, 
alhora que es treballa en mesures a llarg plaç per protegir a aques-
tes persones per la violació dels seus drets econòmics, socials, cul-
turals i ambientals(DESCA). La comunitat internacional té la respon-
sabilitat de millorar les  condicions de vida de persones que han 
estat forçades a abandonar les seves cases per causes que elles 
no han provocat vulnerant els seus drets DESCA en un context so-
cioeconòmic i ambientalment insostenible, i  també la responsabilitat 
de restablir la seva dignitat com a éssers humans.

Les mesures urgents a que ens referim i que estan a l’abast del go-
vern espanyol i de la Unió Europea són:

Suspensió de les expulsions de nacionals de Somàlia i 
d’altres països de la Banya d’Àfrica en situació de greu crisi 
humanitària que es trobin a l’Estat Espanyol, contemplant les ne-
cessitats de protecció de reassentament de persones refugiades 
internacionalment sobrevingudes a les que puguin tenir dret se-
gons la legislació vigent.

Posada en marxa del programa de reassentaments en els 
campaments de Kènia, Etiòpia i Djibouti; identificant a les perso-
nes que es trobin en una situació de major vulnerabilitat. Es con-
tribuiria a pal·liar la situació de precarietat i amuntegament dels 

campaments de refugiats, especialmental de Dabaab, a Kènia, 
amb més de 20 anys d’existència.

Activació a nivell europeu de la Directiva de Protecció Tem-
poral en casos d’afluència massiva de persones desplaçades: 
aquest dispositiu d’acollida immediata, de caràcter temporal, està 
previst per a casos excepcionals i preveu mesures de distribu-
ció equitativa de l’esforça entre els Estats membres per acollir a 
aquestes persones i assumir les conseqüències de la seva aco-
llida. 

Les mesures a llarg termini, a implementar per tots els països, per 
protegir a les persones desplaçades forçosament i refugiades per 
la violació dels seus drets econòmics, socials, culturals i ambientals 
(DESCA), són les següents:

Actualitzar els instruments normatius i mecanismes de pro-
tecció internacional  dels drets humans enfront  a noves for-
mes i pràctiques de violació dels mateixos. 
Cada  vegada més la pobresa, la fam i la degradació mediambien-
tal ja provoquen més desplaçaments forçosos de població que 
les guerres. Per això s’hauria de dotar d’uns tribunals Internacio-
nals i convencions específiques  que garantitzin la protecció dels 
DESCA enfront a la violació cada vegada més que s’estan pro-
duint per part dels poderosos agents econòmics, com empreses 
transnacionals i els mercats financers, que escapen a qualsevol 
control legal i democràtic i les polítiques d’ajustament estructural i 
liberalització econòmica promogudes per organismes internacio-
nals i Estats. 

Crear noves formes de protecció internacional adaptades als 
nous perfils de refugiats i desplaçats. 
Actualitzant la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut dels Refu-
giats i el mandat del ACNUR o bé creant una nova convenció es-
pecífica en el marc del sistema de Nacions Unides que empari 
a les persones desplaçades per degradació mediambiental, fam 
i pobresa., amb la seva pròpia agència internacional i recursos 
adequats. 
No és tan exagerada aquesta proposta quan es preveu, tan sols 
pel canvi climàtic, que en el millor dels casos 200 milions de refu-
giats pel 2050 (a l’actualitat hi han 43 milions de persones al món 
necessitades de protecció internacional per motius polítics i civils 
amb dispositius de protecció oferts per l’ACNUR i la UNRWA i els 
Estats signataris de la Convenció de Ginebra. 

Realitzar una interpretació 
més flexible de la Conven-
ció de Ginebra dels refu-
giats de 1951 mentre es 
posen en marxa els instru-
ments i mecanismes expo-
sats anteriorment.  
Significaria la possibilitat de 
que a països com Espanya 
es pogués proporcionar pro-
tecció internacional a perso-
nes pertanyents a comunitats 
camperoles pobres, grups 
ètnics o indígenes afectats 
per polítiques agrícoles i de 
desenvolupament lesives per 
l’exercici dels seus drets o 
que visquin en zones riques 
en recursos naturals ambicio-
nades per empreses transna-
cionals. 

Les polítiques 
d’ajustament estruc-
tural, l’elevat preu 
dels aliments fruit de 
l’especulació i els
fenòmens climàtics
extrems són els
responsables de
provocar la fam i l’exili 
de milers de persones 
que abandonen les 
seves terres, a d’altres 
països limítrofes

Les persones han 
estat forçades a 

abandonar les seves 
cases per causes 
que elles no han 

provocat vulnerant-
se els seus drets 

econòmics, socials, 
culturals i mediam-
bientals en un con-
text socioeconòmic 

i ambientalment 
insostenible

Fonts de l’article: Posicionament Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Refugiados sólo del hambre? Las responsa-
bilidades de la Comunidad Internacional con Somalia y el Cuerno de África (2011).
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Publicacions

Presentació de l’informe 2011:
La situació de les persones
refugiades a l’estat espanyol
El 14 de juny, amb motiu de la celebració del 
Dia Internacional de les persones refugiades, 
la CCAR va celebrar una roda de premsa a 
la seu de la Federació Catalana d’ONGs pels 
Drets Humans, per presentar l’Informe 2011 so-
bre “La situación de las personas refugiadas en 
España” elaborat per la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR).

Ens trobem que al món hi ha 43 milions de 
persones mereixedores de protecció interna-
cional, xifra que continua en augment, aquest 
any hi han 1,3 milions més que l’any passat. 
D’aquestes 15,2 milions són refugiades i 27,1 
milions són desplaçades internes. 12 milions 
són apàtrides i més del 70% són dones, nens 
i nenes.

El control de fronteres com a conseqüència 
de les polítiques d’asil i immigració de la Unió 
Europea ha comportat, especialment, al sud 
d’Europa un alarmant descens en el nombre de 
sol·licituds d’asil, un 33% respecte l’any passat. 
Encara i així, Itàlia va rebre 17.470 sol·licituds 
d’asil i Grècia 15.925, xifres que no tenen res a 
veure amb les espanyoles.  

Espanya ha aconseguit un mínim històric, al 
2010, tan sols 2.738 persones van accedir al 
procediment d’asil, quasi un 9% menys que 
l’any anterior. Durant els darrers anys l’entrada 
de persones immigrants i refugiats per embar-
cació i via aèria ha disminuït per les mesures 
de control de les polítiques de la Unió Europea 
i la externalització de les seves fronteres, que 
permet que persones que fugen de greus vio-
lacions de drets humans queden atrapades en 
països en trànsit sense poder arribar al nostre 
país per sol·licitar asil. 

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio 

Podeu aconseguir un exemplar de l’Informe 2011 de CEAR a les nostres oficines o bé a través de la nostra web www.ccar.cat

(CIAR) es l’òrgan del Ministeri de l’Interior que 
resol les sol·licituds d’asil. Al 2010 va resoldre 
3.211 sol·licituds de protecció internacional de 
les quals el 56,6% es van denegar. Es va re-
conèixer la condició de refugiades a 260 perso-
nes i a 371 se’ls va atorgar algun tipus de pro-
tecció internacional (s’ha de tenir en compte en 
l’augment l’acord entre Espanya i Cuba entorn 
a l’acollida dels presos cubans i les seves famí-
lies, 406 sol·licituds d’asil, fora de les vies or-
dinàries de protecció i sense aquest increment 
la xifra de sol·licitants d’asil a Espanya hagués 
estat irrisòria). Al 2009 va concedir 179 estatuts 
i 170 proteccions d’altre tipus. Cal destacar que 
en el cas de l’apatrídia, el percentatge de dene-
gacions arriba al 98,6%.

A Catalunya es van presentar 212 sol·licituds 
d’asil. La  seva distribució per províncies va 
ser la següent: a Barcelona 194, a Girona 15, 
a Lleida 2 i a Tarragona 1. Aquesta diferència 
entre províncies respon per una banda al pol 
econòmic que representa la ciutat de Barcelo-
na, a la invisibilitat del col·lectiu i les dificultats 
que a nivell territorial es presenten per a la de-
tecció de casos d’asil, principalment el desco-
neixement i el poc desplegament territorial de 
les entitats especialitzades en asil. 

A l’Informe apareixen una sèrie de propostes a 
recollir en el futur Reglament d’Asil, desenvo-
lupament normatiu que encara està pendent 
i que hauria de ser un reforç de la protecció 
internacional a l’Estat Espanyol donades les 
deficiències i els nous reptes que es plantegen 
a l’actualitat. 

Per últim, hem vist casos d’aixecaments po-
pulars exigint llibertats i contestats de forma 
violenta pels governs implicats. S’han produït 
atacs sistemàtics i generalitzats contra la po-

blació civil que poden constituir crims contra 
la humanitat. Va ser el cas de Tunísia, Líbia i 
ara Síria. Moltes persones s’han vist obligades 
a fugir a d’altres països en busca de protecció 
internacional, també de l’oest d’Àfrica, com ha 
estat el cas de Costa d’Ivori. 

Els països europeus, inclòs Espanya, són 
firmants de la Convenció de Ginebra sobre 
l’Estatut dels Refugiats del 1951 i disposen 
de recursos i mecanismes com la directiva de 
protecció temporal per casos d’afluència mas-
siva de persones desplaçades i els programes 
de reassentament, que suposen acollir a una 
quota anual de persones en aquest darrers ca-
sos. Per tant la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat i CEAR han reclamat a Europa i Es-
panya que assumeixin la seva responsabilitat 
en aquest tipus de casos i el desplegament 
d’aquest tipus de mesures urgents contempla-
des a la mateixa legislació europea. 

Nova publicació: El dret d’asil davant la vulneració dels drets econòmics, 
socials, culturals i ambientals (DESCA)
La comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat afegeix una nova publicació a la seva 
col·lecció “Altres formes de Persecució”.  En formen part de la mateixa “Les do-
nes també som refugiades” (2006), “Perseguit per haver escollit la meva sexua-
litat”(2007) i “Creences perseguides”(2009). El nostre objectiu és visibilitzar el 
col·lectiu de les persones refugiades i les causes per les quals poden demanar 
protecció internacional al nostre país. A la dificultat d’accedir al procediment d’asil 
al nostre país s’ha d’afegir el desconeixement social de la figura jurídica, sobre 
el concepte de refugiat, i el desconeixement de les pròpies persones que són 
víctimes de violacions dels drets humans.

Sovint s’associa l’asil a motius polítics, la nostra feina es mostrar una realitat 
complexa a la qual determinats agents violen de forma diversa i continuada els 
drets de les persones no només polítics i civils. Segons la Declaració Universal 
dels Drets Humans de 1948, els drets fonamentals de les persones són els drets 
econòmics, socials, culturals, polítics i civils.  Aquestes cinc categories, segons 
la declaració, tenen el mateix nivell de reconeixement i protecció. En realitat en 

el sistema de dret internacional només la vulneració dels drets civils i polítics por-
ten aparellada mecanismes coercitius o de repressió penal. Els drets econòmics, 
socials i culturals estan, en la pràctica, desprotegits perquè no existeixen meca-
nismes legals d’exigibilitat del seu contingut en el Dret Internacional ni en les cons-
titucions polítiques dels denominats Estats de dret. El compliment i respecte dels 
drets civils i polítics  si que són exigibles per qui s’ha vist privat d’ells davant els 
tribunals de justícia. 

El Dret internacional de Drets Humans es refereix als DESC, sense incloure els 
drets ambientals. Els drets ambientals són aquells que tenen com objectiu la con-
servació i protecció del medi ambient i la lluita contra la contaminació. Avui en dia 
es troben a les agendes polítiques de la majoria dels països, tot i així, són objecte 
de vulneracions greus i sistemàtiques a la major part del món. Els governs prio-
ritzen l’explotació dels recursos sense tenir en compte els costos ambientals ni la 
protecció dels drets humans. Això genera el saqueig il·limitat de recursos naturals 
efectes i impactes dels quals s’han dirigit, especialment, cap a pobles indígenes 
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i camperols. 

Una de les conseqüències més greus de violacions dels 
DESCA són els desplaçaments forçosos de la població. 
Els factors que incideixen tenen moltes vegades les se-
ves arrels en la desigualtat existent entre els països, en 
els que l’expansió de la globalització, el neoliberalisme i 
els sistema capitalista i patriarcal estableixen relacions de 
dependència i subordinació dels països del Sud empobrit 
cap a països del Nord enriquit.

A Espanya el Ministeri de l’Interior ha refusat les 
sol·licituds presentades a l’Estat Espanyol basades en 
violacions dels DESCA al·legant que no encaixen en el 
concepte de persona refugiada recollit a la Convenció 

de Ginebra. 

En l’àmbit del dret d’asil, tant a nivell estatal com interna-
cional, s’està reflexionant sobre la responsabilitat d’aquest 
dret fonamental enfront aquestes greus violacions dels 
drets humans. Amb la publicació del Dret d’Asil en les vul-
neracions DESCA i la posterior campanya la CCAR vol 
contribuir a aquest debat i reflexió. 

“El dret d’asil davant la vulneració dels Drets econòmics, 
socials, culturals i ambientals (DESCA)”, publicació basa-
da en el quadern de Teoria Asil i Desca de CEAR-Euskadi 
i realitzada amb el suport de la Oficina de Promoció de la 
Pau i dels Drets Humans i Drets Civils de l’Ajuntament de 
Barcelona

Activitats

1a edició del Curs
sobre Asil, Immigració 

i Drets Humans
El curs sobre asil, immigració i drets humans, realit-
zat entre el 26 de setembre i el 6 d’octubre, va tenir 
com  objectiu proporcionar eines per la detecció de 
casos que mereixen la protecció internacional. A més 
a més, fer conèixer el dret d’asil, els drets de les per-
sones refugiades i immigrants i els seus processos 
d’inclusió social per  tal de facilitar l’acompanyament 
de les persones víctimes de vulneracions de drets 
humans. 

Vam voler incidir en temes específics com els des-
plaçaments interns a Colòmbia, la tracta de dones a 
l’Àfrica, la violència armada a l’Afganistàn, i les per-
secucions per motius d’orientació sexual i identitat 
de gènere en les antigues repúbliques soviètiques. 
Finalment, consideràvem que era necessari tractar 
l’aspecte psicosocial de l’atenció a persones vícti-
mes de violacions de drets humans i la inserció labo-
ral de persones immigrants, sol.licitants de protecció 
internacional i refugiades.

Van assistir al curs 25 persones  a més de treballa-
dors i voluntaris de la nostra associació. Entre els 
assistentss hi havien tècnics jurídics, de cooperació 
i sensibilització tant d’ajuntaments com d’entitats i 
ONGs, cooperants, becaris, voluntaris, e estudiants, 
periodistes i professionals tant de serveis socials 
com del camp de la sanitat.

De les enquestes realitzades per valorar el curs es 
desprèn una bona valoració. La nostra intenció és 
donar una visió àmplia i complerta del fet migratori al 
nostre país constitueix un complement afegit a certs 
àmbits i disciplines a l’hora de tractar el dret d’asil, la 
immigració i els drets humans. Alhora s’ha vist molt 
interessant la inclusió de testimoniatges.

La valoració positiva del curs i el fet de que hi ha-
gués llista d’espera ens anima a continuar amb el 
curs l’any vinent, i fins i tot,  que el curs es consti-
tueixi com una activitat normalitzada dins els nostres 
programes. 
 
Per la realització del curs la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat ha tingut el suport de Coopera-
ció Internacional, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Sol.licitant d’asil de Costa d’Ivori que va
participar al taller d’Art teràpia

testimoni de yaya

Vaig nàixer fa 32 anys a un poble anomenat 
Satama Sokoro, a 66 kilòmetres de Bouaké. 
Tinc el meu pare, un germà i una germana, 
més grans que jo al meu país. Quan era un 
nen el meu pare tenia un petit taller de con-
fecció de teles africanes, ofici que li perme-
tia mantenir la família. Des de petit recordo 
la meva mare malalta. La meva família és 
musulmana i segons em va explicar el meu 
pare, abans professàvem una religió africa-
na ancestral. Vaig estudiar en una escola 
àrab fins als vint anys, vaig aprendre francès 
i àrab. A més parlo djula i dos variants, ma-
laga i iamana.

L’any 2003 vaig fugir a Burkina Faso per 
la guerra al meu país. Els rebels partida-
ris d’Alassana Ouatara em van reclutar en 
contra de la meva  voluntat. Haig de dir que 
els seguidors de tots els bàndols polítics al 
meu país han fet molt de mal. Es suposa 
que els rebels  devien oferir protecció i se-
guretat a la població, però robaben els bens 
i violaven les dones als pobles pròxims. 
Jo em sentia fatal i no vaig poder aguan-
tar més de quatre mesos a les seves files. 
Crec que d’alguna manera van sospitar del 
meu comportament i m’acusaren de ser se-
guidor de Laurent Ggabo, encara que mai 

m’ha interessat la política. Temien que po-
gués escapar i per això em van pressionar, 
maltractar i torturar. Després d’això vaig de-
sertar encara que això signifiqués que em 
podien perseguir i matar.  Aquest va ser el 
motiu pel qual vaig sol·licitar asil el febrer 
de 2010 a Barcelona.

Com vaig sol·licitar asil vaig anar als pisos 
d’acollida de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat a Sabadell. L’entitat oferia acom-
panyament social i realitzaven una activitat, 
el taller d’Art Teràpia, al que vaig tenir la 
possibilitat d’assistir-hi durant quatre mesos. 
Durant tot aquest temps vaig poder utilitzar 
altres mitjans d’expressió, com el dibuix, que 
em va ajudar a recordar tot el que m’havia 
succeït amb anterioritat. Quan la gent et pre-
gunta alguna cosa sobre tu i la teva història 
és, realment, molt difícil d’explicar tal i com 
va passar. Són tantes coses...

Quan vaig fugir dels rebels vaig anar al meu 
poble a acomiadar-e de la família i me’n vaig 
anar a Bouaké on vaig estar una setmana  
només pensant i reflexionant sobre què fer i 
on anar, fins que em vaig decidir a creuar la 
frontera, ho vaig fer clandestinament i per la 
por, dins d’una caixa en un camió fins arribar 
a  Ouagadougou. He passat per diferents 
països africans treballant com a costurer  
que és l’experiència que tinc i esperant  que 

L’any 2003 vaig fugir a 
Burkina Faso per la
guerra al meu país. 
Els rebels partidaris 
d’Alassana Ouatara em 
van reclutar en contra de 
la meva  voluntat

Al taller he volgut expli-
car d’alguna manera cóm 
em sentia en tots aquests 
moments viscuts i l’Art 
Teràpia va ser un canal 
per poder fer-ho
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la situació a Costa d’Ivori millorés per tornar. 
A Burkina Faso la meva dona es va reunir 
amb mi i a la capital va nàixer el meu fill que 
ara té sis anys. Finalment, el 2009, vaig anar 
al Marroc on vaig treballar dos mesos a la 
construcció per pagar-me el viatge a Es-
panya. Em van mentir. Em 
van dir que aniria en vaixell. 
Vam passar dues setmanes 
endinsats en el bosc, amb 
una obscuritat total a les 
nits, sense aliments i sense 
poder dutxar-nos. Un dia un 
cotxe va venir a recollir-nos 
i portar-nos a la platja per 
agafar “el vaixell”. Era una 
pastera. Si m’ho haguessin 
dit abans mai ho hagués 
fet.

Al taller he volgut explicar 
d’alguna manera cóm em 
sentia en tots aquests mo-
ments viscuts i l’Art Teràpia 
va ser un canal per poder 
fer-ho. Vaig poder expres-
sar emocions i sentiments 
viscuts en moments pun-
tuals que tinc gravats a la 
meva ment. Com el viatge en pastera que 
va ser horrorós. 

Ens vam perdre al mar, no teníem agua ni 
menjar i la gent que moria deshidratada la 
llençaven al mar. Quan vam ser rescatats 
jo ni podia caminar.  Tinc dos dibuixos re-
lacionats amb diferents moments “pastera” 
que m’han ajudat a expressar la por que vaig 
sentir. Un d’ells és un enorme remolí d’aigua 
al mar, una cosa que no havia vist mai a la 
vida. Una columna d’aigua pujava amb mol-
ta força de tal manera que semblava que 
se’ns empassaria. Tothom cridava i la por 
que vam sentir va ser terrible. 

A l’altre dibuix també apareix el mar i no-

“…No puc dormir perquè quan dormo somio que el meu vaixell 
s’enfonsa, que els soldats maten a la gent, em desperten els crits de 
les víctimes... tinc molta por...”
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saltres estem perduts, però a l’horitzó hi ha 
foc i a l’altra banda la immensitat del mar, el 
no res. Si anàvem cap al foc era l’infern, on 
ningú volia anar i a l’altra banda el no res. 
Era un moment d’angoixa, jo em preguntava 
quines opcions teníem.

El sentiment és molt important i si aconse-
gueixes transmetre’l a les persones coneixe-
ran aspectes de la teva vida íntims, durs i 
difícils, encara que no estic disposat a expli-
car-li a tothom. Jo vivia bé al meu país, esta-
va amb la família, podia menjar i treballar. El 
meu país es ric perquè te recursos, produeix 
cafè, sucre, blat de moro i altres productes. 
Al meu poble es cotitzava molt l’anacard, 
producte molt valorat i car que constitueix el 
mitjà de subsistència del meu poble. 

Quan vaig fugir no tenia ni idea que passa-
ria amb la meva vida. La incertesa era total. 
Aquí tot es diferent i aquest contrast em fa 
ser conscient de tot el que he viscut i el fet 

d’estar aquí em resulta miraculós.  
 
Ara visc a Barcelona i comparteixo pis amb 
un noi. Estic fent un curs de carretoner i bus-
cant feina, però el que mes em preocupa és 
la resolució del meu expedient d’asil. Quan 

vaig a renovar la targeta de 
sol.licitant d’asil, cada sis 
mesos, tinc por de que no 
me la donin i em pregunto 
que passarà després.  

Amb la crisis pensava que 
al 2012 la situació econò-
mica i social milloraria, però 
intueixo que tot anirà a pi-
tjor.  Em preocupa veure 
gent catalana que ho està 
passant malament i que 
no té res, això em provoca 
més incertesa encara. Em 
dic a mi mateix, imagina 
aleshores el que passarà 
amb tu.  Crec que he can-
viat. Viure la fugida del meu 
país, el viatge en pastera, 
arribar a un lloc totalment 
desconegut on no conèixer 
ningú, m’ha ajudat a tractar 

la gent, a ser conscient de cóm em compor-
to. M’estic construint com a persona.

Hi ha gent que desconeix tot el que està pas-
sant en el món. Quan explico la meva his-
tòria alguns es sorprenen i ni s’imaginen que 
les coses puguin estar succeint d’aquesta 
manera. A Costa d’Ivori molts amics han sor-
tit del país per la situació de conflicte i gue-
rra i pels últims esdeveniments al voltant de 
les eleccions.  No sé on són. Moltes coses 
han canviat, es respira violència, fragilitat i 
la gent ha perdut la confiança. No crec que 
la vida hagi de ser així. Des que hi sóc aquí, 
fa dos anys, no he sentit un sol tret i la vida 
aquí m’ha fer veure les coses d’un altra ma-
nera. La vida m’està ensenyant molt.
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