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

Legalitat violada
Miguel Pajares: President de la CCAR

Amb l’esgotament d’unes vacances
estivals, molt limitades aquest any
per bona part de la població pels
estralls que estan causant la crisi i les
polítiques amb què es gestiona, hem
viscut un nou episodi de vulneració de
la
legislació
i
els
tractats
internacionals sobre asil i refugi,
encara que en aquest cas també s’ha
violat la legislació sobre estrangeria.
El Govern va expulsar 73 dels 83
immigrants subsaharians que havien
arribat a l’agost a l'illa de Terra,
lliurant a un país, el Marroc, que el
que fa en aquests casos és abandonar
després al desert.
La legislació d'estrangeria es va
vulnerar
perquè
prohibeix
les
expulsions en grup, sense que s'hagi
estudiat cas per cas, i a més, perquè
es va fer sense obrir cap expedient i
sense l'obligada assistència de lletrat i
d'intèrpret. La legislació d'asil es va
vulnerar perquè s'haurien d'haver
analitzat
les
situacions
de
vulnerabilitat o persecució que es
donaven entre les persones que van
arribar a l’ illa, i haver ofert la
possibilitat de sollicitar asil als qui hi
tinguin raons.

A l’illot de Terra, Uly Martin per El País

Mentre realitzava aquesta expulsió, el
govern va parlar molt de les màfies
que engany en els immigrants, com si
expulsió fos una acció humanitària en
defensa dels enganyats, el que
constitueix un autèntic insult a la
intelligència. És ben sabut que la
migració subsahariana no és una
qüestió d’enganys o màfies (encara
que hi hagi molts que es beneficien
econòmicament), sinó de fugida
conscient de situacions de misèria o
persecució. Parlant de màfies, els
nostres
governants
intenten
escamotejar les seves obligacions
humanitàries i legals davant totes
aquelles
persones
que
estan
necessitades
de
protecció
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internacional i que, d'acord amb els
tractats, tenen dret a rebre-la.
Aquest ha estat un episodi lamentable
en mig d'un context de reducció a
mínims històrics de les ajudes per a la
cooperació internacional i l'atenció
social a immigrants i refugiats, cosa
que no només prové del Govern
central, sinó també del català,
l'anullació de la convocatòria de
l'ACCD ha deixat a bon nombre d'ONG
sense la possibilitat de seguir fent la

seva feina. Són mals temps per a la
solidaritat, però s’imposa un esforç
collectiu per evitar que la crisi colpegi
amb despietada acarnissament sobre
els més febles. Més que mai,
necessitem veus que clamin pel
manteniment de la cooperació i l’acció
social, així com la denúncia d’accions
com la realitzada pel Govern central
contra els immigrants de l’illa de
Terra.
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Reflexions
Creences Perseguides: les persecucions per
motius religiosos continuen d’actualitat
Pascale Coissard, Responsable Incidència Política i Social

“Un musulmà, un cristià, un ateu”:
sembla el començament d’un acudit;
en realitat és el començament d’una
llarga llista de persones perseguides
per les seves creences. Tots han patit
persecucions
per
les
seves
creences o les seves no-creences
en aquest últim any i han buscat
refugi en d’altres països per poder
defensar les seves conviccions.
La llibertat de religió és un dret humà
fonamental
reconegut
per
la
Declaració
Universal
dels
Drets
Humans de 1948: “Tota persona té
dret a la llibertat de pensament, de
consciència i de religió; aquest dret
comporta la llibertat de canviar de
religió o de convicció i la de
manifestar-les individualment o en
comú,
en
públic i en
privat,
mitjançant
l’ensenyament,
la
predicació, el culte i l’acompliment de
ritus” (art. 18)
Està també mencionada com a motiu
de persecució a la Convenció de
Ginebra sobre els refugiats: és
refugiada aquella persona que per
tenir fonaments temors de ser
perseguida
per
motius
ètnics,
religiosos, polítics (...) no pot (...)
acollir-se a la protecció del seu país.
Què és la persecució per motiu
religiós?
Habitualment, vinculem l’asil amb la
persecució política, quan hi ha d’altres
tipus de persecució. Per això, la CCAR
vol insistir en els motius de persecució
menys coneguts: les persecucions per

raons de gènere, d’orientació sexual,
de creences1 i també les violacions
dels drets econòmics, socials culturals
i ambientals2.
La persecució per motius religiosos és
una de les primeres que va ser
reconeguda com essent un motiu per
sollicitar l’asil i ser reconegut com a
refugiat. A més de ser una de les més
antigues, és una de les persecucions
més complexes de definir: en efecte,
no hi ha una definició jurídica única
sobre què és la religió.
La definició més completa, aplicada a
l’àmbit de l’asil i el refugi, és
probablement la de la directiva
2004/83 de la UE: la religió és “la
professió de creences teistes, no
teistes i atees, la participació o
l’abstenció de participar en cultes
formals en privat o en públic, ja sigui
individualment o en comunitat, així
com altres actes o expressions
d’opinió de caràcter religiós, o formes
de conducta personal o comunitària
basades
en
qualsevol
creença
religiosa o ordenades per aquesta”.
Aquesta definició ens trasllada que la
religió és creença (o no creença), però
també identitat, ja que una comunitat
pot observar i/o identificar-se amb
una sèrie de creences comunes, i
també forma de vida, ja que la religió
pot passar per l’observança de
determinades pràctiques.
Per tant, la religió hauria de poder
viure’s tant en el àmbit privat com
públic. Tant els ateus com els
creients
troben
dificultat
quan
solliciten l’asil en convèncer les
autoritats del país d’acollida de que
1

Vegi’s la col·lecció “Altres tipus de persecució”:
http://www.ccar.cat/?page_id=88
2 Vegi’s la publicació “El dret d’asil davant dels
DESCA” http://www.ccar.cat/?page_id=131
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les discriminacions a nivell públic
també son persecucions (vegi’s el cas
de la secta Ahmadia més avall).
Les
persecucions
per
motius
religiosos continuen d’actualitat
Moltes de les sollicituds d’asil
presentades a l’Estat Espanyol són
multicausals i tenen un component de
persecució religiosa que es combina
amb d’altres motius (com els motius
d’etnicitat o de gènere). Com els
altres tipus de persecució, les
persecucions per motius religiosos
poden venir tant de l’estat com
d’agents no estatals.
En els darrers mesos, el món ha estat
el teatre de diverses formes de
persecució religiosa, tant per agents
estatals com per agents no-estatals :
Al Pakistan, l’Estat mateix condemna
certes pràctiques relacionades amb la
religió: existeix la pena de mort per
blasfèmia.
Els
processats
són
generalment
minories
com
els
cristians i Ahmadiyya però sembla que
també
són
cada
vegada
més
musulmans. Les persones acusades
de blasfèmia han estat objecte de
fustigació,
amenaces,
atacs
i
assassinats.

Una església a Pakistan (cc Creative CommonsTim Smith)

A Egipte, són els agents no estatals
de persecució que cal destacar: el
govern no va poder identificar o
processar els autors materials de
l’atemptat de 01 de gener de 2012
l’Església dels Dos Sants a Alexandria
que va deixar 23 morts i 97 ferits. El
ministeri de l'Interior va identificar

inicialment el "Exèrcit de l'Islam", un
grup terrorista amb seu a Gaza, però
tots els sospitosos van ser posats en
llibertat després de la revolució de
gener per falta de proves.
A Iran, tant l‘Estat com els agents
socials són agents de persecució de
la fe Bahà’í.
Actualment la fe bahà'í és seguida per
més de 7 milions de persones a tot el
món, i és una de les religions més
perseguides al món, en particular a
Iran i a Egipte.
Hi ha molts exemples de persecució
estatal cap als Bahà’ís a Iran: El
govern requereix als bahá'ís a
identificar-se com una religió que no
sigui Baha'i a la universitat. Aquesta
acció impedeix la inscripció de Baha'i
a les universitats estatals, ja que un
dels seus principis és no negar la seva
fe. Els Bahá'ís tenen prohibit el
sistema de pensions socials. A
més, els bahá'ís se’ls nega el dret a
heretar béns. També la societat
iraniana és un agent de persecució
dels Bahà’ís: Cementiris bahá'ís en
una sèrie de ciutats van ser profanats,
i el govern no va tractar d’identificar
els responsables3. Al llarg de l’any, els
bahá'ís en diverses ciutats de tot el
país van
ser objecte d’atacs
incendiaris.

Cases cremades de famíies Baha’is a Iran.
The Guardian
Fotografia: Baha’i News World Service

En quant a l’ateisme, està perseguit
a nombrosos països, però retenim el
cas recent de l’empresonament d’un
noi ateu d’Indonèsia, l’Alex Aan. Va
3

Internacional religious Freedom report 2011:
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedo
m/index.htm?dlid=192883
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ser empresonat el 2012 per enviar
comentaris i imatges a Facebook que
van
ser
jutjats
com
"difusió
d'informació destinada a incitar a l’odi
religiós o l'hostilitat" pel tribunal
Muaro Sijunjung. Tot això va portar
Amnistia Internacional a designar-li
com pres de consciència.
L’antisemitisme continua existint a
gairebé tot el món, i també a Europa:
A França, s’ha donat un cas de
persecució per motius religiosos al
març de 2012. A l’escola jueva Ozar
Hatora, un home va disparar contra
els alumnes que es dirigien a classe i
els pares que els acompanyaven, amb
el resultat de la mort del rabí de
l'escola i tres nens4.
Això demostra que encara que els
Estats Europeus, com aquí França,
protegeixen els seus ciutadans contra
la persecució religiosa a través de les
lleis i de la seva aplicació, aquests
poden
ser
víctimes
d’aquesta
persecució per d’altres agents.
De manera general a Europa, hi va
haver
informes
d'abusos
o
discriminació
socials
basats
en
l'afiliació religiosa, la creença o
pràctica,
però
prominents
líders
socials van prendre mesures positives
per promoure la llibertat religiosa. La
majoria
d'aquests
actes
eren
antisemites o anti-musulmans. Com
que l'etnicitat i la religió estan
inextricablement vinculats, sovint és
difícil de classificar alguns incidents
específicament com la intolerància
ètnica o religiosa 5.
Setembre
2012:
una
jurisprudència europea històrica
en matèria de concessió de l’asil
per raons de persecució religiosa.
Com l’hem vist abans, la llibertat
religiosa no pot reduir-se a la seva
dimensió privada: les seves diverses
manifestacions en l'espai públic són
també essencials.
4
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/24/actualidad/13326
11864_872531.html

No obstant això, en matèria d’asil a
nivell europeu massa sovint es
considera persecució religiosa quan la
esfera privada de pràctica religiosa és
atacada, i s’obvia el dret a la vida
religiosa pública.
En aquest sentit, la Unió Europea ha
fet un pas endavant amb la
sentència del 5 de setembre, de dos
sollicitants d’asil pakistanesos.
El Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, en la seva sentència de 5 de
setembre
de
2012
(cas
entre
Alemanya I i Z) ha revisat la
interpretació de les raons per atorgar
la condició de sollicitants d'asil a la
UE
en
virtut
de
la
Directiva
2004/83/CE i ha reconegut que la
llibertat
religiosa
té
dues
dimensions essencials (públic i
privat) i qualsevol persona que pateix
persecució per les seves creences
religioses, incloent parlar en públic,
han de complir amb els requisits per
ser considerats i protegits com
refugiat.
En aquest cas particular, els dos
sollicitants
d'asil
a
Alemanya
pertanyen a la comunitat Ahmadia, un
grup reformador musulmà de menor
importància al Pakistan, els membres
són freqüentment fustigats i atacats, i
fins i tot poden estar legalment
empresonat per les seves creences
religioses.
Pro Asyl, una ONG que treballa pel
dret d’asil a Alemanya, també manté
l'opinió que els creients han de poder
practicar la seva religió en públic, ja
que el dret a donar testimoni de la fe
n’és part. "Si això no es permet, i hi
ha una amenaça de repressió, que va
més enllà de la mera discriminació,
llavors
l’anomenem
persecució
religiosa"6.
Aquesta sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea obre el
camí cap a un enfocament més humà
cap a totes les víctimes de la
persecució religiosa fora de la Unió
Europea, i és un clar missatge que
ajuda a defensar la integritat de
Llibertat Religiosa, també dins de la
UE.

5

Internacional Religious Freedom Report,
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/frontmatt
er/192441.htm

6

http://www.dw.de/eu-court-affirms-asylumfor-religious-persecution/a-16222888
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En aquest sentit, podem dir que
gràcies al dret d’asil, s’ha permès fer
avançar la llibertat religiosa a tota la
Unió Europea.

Campanya “Creences perseguides: el dret
d'asil en les persecucions per motius
religiosos” amb el suport de la Regidoria
de Drets Civils de l’Ajuntament de
Barcelona i de la Direcció General d’Afers
Religiosos de la Generalitat de Catalunya
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Espais interculturals
Festa Major dels carrers Junta de Comerç i Sant Pau
del 14 de juliol amb la CCAR

El voluntariat, els usuaris i les
usuàries de la CCAR volen formar part
del seu barri i ho demostren!
Al llarg del primer semestre 2012, van
participar en la preparació de la festa
major del carrer Junta de Comerç i del
carrer Sant Pau, on es troba la seu de
la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat.

Amb el suport de l’associació de veïns
dels carrers Junta de Comerç i Sant
Pau, el Casal dels Infants va cedir el
seu local i material per a què els
usuaris de la seva associació i de la
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
puguin preparar la festa major, fent la
decoració dels carrers amb material
reciclat.
La responsable de participació havia
collocat diversos llocs de recopilació
de material a l’oficina, així que totes
les ampolles, tot el
paper de color va ser reutilizat per
decorar els carrers.

Finalment la festa va tenir lloc el 14
de juliol, amb un programa ben
complet: entre d’altres mostra de
puntaires, campionat de ping-pong,
concerts de jazz, dinar popular,
batukada, concerts de rock i sopar
popular. L’any que ve repetim, segur!!
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Museu Memorial de l’exili, La Jonquera
Lourdes Roman, coordinadora de l’àreal socio-laboral de la CCAR

Les migracions polítiques continuen
sent una constant en la història de la
humanitat, ho veiem diàriament en el
nostre treball i la CCAR juga un paper
fonamental en l'acollida de les
persones que solliciten protecció
internacional per aquests motius.
Associada a la nostra labor i en
consecució amb la nostra aposta per
fomentar la participació social de les
persones refugiades i migrades, vam
seguir intentant crear espais de
trobada interculturals amb finalitats
socioeducatives.
En aquesta ocasió, preteníem incidir
en l’acostament a la nostra societat
des d'una perspectiva històrica que
rememorés el moviment migratori al
que es van veure forçats milers de
persones durant la Guerra Civil
Espanyola. Pensem que un recorregut
a l'Exili dels republicans en l'Estat
Espanyol
i,
particularment
de
Catalunya resultaria ser de gran
interès per a les persones que
atenem.
Bibiana García, responsable de l'àrea
de participació social va programar
una visita a la primera installació en
tota Europa que va divulgar aquesta
part de la nostra història, el Museu
Memorial de l’Exili (MUME) a la
Jonquera. El 30 de juny, acompanyats
pel guia del MUME qui va atrapar
l'atenció de les 26 persones que
assistiren, varen descobrir la mostra
permanent sobre la història de l'Exili
estructurat al voltant de cinc àmbits:
la consideració general sobre l’exili,
l'exili de 1939, la diàspora, la vivència
de l'exili i el llegat de l'exili.
En opinió de Hussein Arafat i Gul
Khan, sollicitants d'asil de Pakistan i
Afganistan
respectivament,
la
experiència va resultar totalment
impactant. Les seves històries es
veien reflectides en aquest èxode
mostrat amb recursos audiovisuals i
formes d’escenificació tradicionals i

altres més noves que eren capaces de
commocionar a qualsevol espectador.
Així mateix, l’èxit de l’activitat va
estar
molt
relacionat
amb
les
interrelacions personals que es van
entaular
entre
els
participants.
Aquesta
grata
experiència
multicultural va ser possible gràcies al
fet que es va donar una comunicació
efectiva, tolerància i respecte en el
reconeixement recíproc intercultural.
En definitiva, la satisfacció general de
tots els que van participar ens motiva
per seguir creant espais de trobada
que permetin l’ampliació de la seva
xarxa social i el coneixement de la
societat que els ha acollit.

Museu Memorial de l’Exili, juny 2012
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Activitats de la CCAR

Jornades Buscant Refugi, 18-20 de setembre

La CCAR ha celebrat les Jornades
Buscant Refugi el 18, 19 i 20 de
setembre de 2012. El principal
objectiu de les jornades va ser l’estudi
de les principals causes generadores
del desplaçament al món.
Els continguts s’han centrat en
l’anàlisi
de
les
causes
de
desplaçament a Amèrica Llatina Àfrica
i Orient Mitjà, i s’analitzarà de forma
profunda, com el dret d’asil dóna
desposta a aquestes situacions. Així
mateix, s’ha aprofundit sobre l’estat
actual del dret d’asil a casa nostra i
quins són els reptes a afrontar en la
situació actual.

Carlos Boggio, exposant sobre el repte del
reassentament

Hem comptat amb la participació de
reconeguts membres de l’Institut de
Drets Humans a Catalunya (Carlos
Boggio), la Taula per la Pau i els Drets
Humans
a
Colòmbia
(Rosario
Vásquez) i l’Escola de Cultura de Pau
(Josep Maria Royo). Les seves
ponències, especialitzades en una
regió del món, s’han complementat
amb
el
contingut
que
han
desenvolupat els membres de la
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
i amb els testimonis de persones
sollicitants d’asil o refugiades.
Amb el suport de:

Les jornades, adreçades a agents de
la cooperació, personal tècnic i polític,
treballadors i educadors socials,
professionals de la comunicació i
voluntariat, i totes aquelles persones
que tinguin un interès específic en
l’estudi i anàlisi del dret d’asil, ha
tingut èxit, ja que s’han emplenat les
30 places previstes.
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Activitats de la CCAR

Segona edició del curs “Asil, Immigració i Drets
Humans”: 5-16 de novembre

Forts de l’èxit de la primera edició del
curs sobre “Asil, Immigració i Drets
Humans” de 2011, engeguem el 5 de
novembre la segona edició d’aquest
curs.
La principal causa dels desplaçaments
forçosos al món és la vulneració dels
drets
humans.
La
protecció
internacional, l’asil, sovint esdevé la
única opció per a milions de persones
que es veuen abocades a fugir de
casa seva. La línia entre migració i
refugi és molt tènue. A través
d’aquest curs, que tindrà lloc del 5 al
16 de novembre, volem oferir les
eines necessàries per entendre en
profunditat en què consisteix la
protecció internacional, especialment
en el marc de la Unió Europea i de
l'Estat espanyol, i quins són els
principals aspectes en l'acollida i
l’acompanyament psicosocial a les
persones immigrades, sollicitants de
protecció internacional i refugiades.
Aquest curs està adreçat en
prioritat a: agents de la cooperació,
personal tècnic i polític de les
administracions
públiques,
treballadors/es i educadors/es socials,
personal d’entitats de cooperació, asil,
immigració
o
drets
humans,
ciutadania compromesa i preocupada
pel respecte i garantia dels drets
humans.

Es lliurarà certificat d’assistència i
s’ofereix la possibilitat de realitzar
pràctiques en l’entitat (assistència
mínima al 80% de les sessions)
Dates: del 5 al 16 de novembre. 10
sessions.
Horari: de 18h a 21h
Lloc: Sala d’actes de la Confederació
Catalana d’ONGs per la Pau, els Drets
Humans
i
el
Desenvolupament.
C.Tàpies 1-3, 08001 Barcelona
Inscripcions:
cursos_ccar@cear.es
(adjuntar CV)
Ordre d’inscripció: la inscripció al curs
es farà per ordre de matriculació.
Places limitades
Preu: 75 €, 60 € per a estudiants i
persones aturades
Amb el suport de:
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DENUNCIEM

R.M s’ha mort desprotegit
Anna Klevtsova, advocada del servei jurídic de la CCAR
Des de la Comissió Catalana d'Ajuda
al Refugiat volem posar en el vostre
coneixement la mort d'una persona
desprotegida.
R.M. era un sollicitant d’apatrídia que
es va veure immers en una cadena de
tràmits burocràtics que li impedien
regularitzar la seva situació tant a
Espanya com als països del seu
naixement i de residència habitual.
Tan
greu
era
la
desprotecció
d'aquesta persona que fins i tot ara,
després de la seva mort al carrer, cap
país vol fer-se càrrec del seu cos.
Segons el nostre coneixement, el seu
cos encara continua en un dipòsit de
cadàvers a l'espera que per fi, li
enterrin i li deixin descansar en pau.
La seva història és molt llarga i plena
de
desgràcies.
R.M. va néixer a l'antiga URSS i quan
era molt petit la seva mare li va
portar a viure a Estònia. La seva mare
va morir quan R.M. tenia 10 anys, per
la qual cosa li van ingressar en un
orfenat. En complir 18 anys es va
anar a treballar a Rússia però quan un
any després va tornar a Estònia, les
autoritats de ja independent país li
van
denegar
l'entrada.
R.M. va ser a buscar al seu pare i va
descobrir que aquest va morir en un
conflicte armat. Va voler demanar la
nacionalitat a Rússia però no tenia
documents que podien demostrar ni

que va néixer aquí ni que el seu pare
era rus. Solament tenia un passaport
d'un
país
que
ja
no
existia.
Vi a Espanya en 2005 en cerca d'un
refugi.
malgrat el fet que que la seva
sollicitud d’apatrídia va ser admesa a
tràmit, les autoritats espanyoles no li
van documentar com a sollicitant
d’apatrídia, per tant, tenint dret de
romandre a Espanya almenys fins que
es resolgui el seu cas, es va trobar en
un llimbs legal – sense documentació
alguna i sense accés a cap servei
públic.
En els últims mesos de la seva vida el
sollicitant es trobava en una situació
d'extrema vulnerabilitat, ningú podia
ajudar-li, sent indocumentat li va ser
molt difícil desembolicar-se en la
societat i no va poder seguir
programes d'inserció social. Fins que
finalment
va
morir
al
carrer,
solament, i amb un expedient
administratiu encara sense resoldre.
Volem posar en el vostre coneixement
que l'any 2010 a Espanya es van
presentar 218 sollicituds d’apatrídia,
de les quals tan sol 3 van ser
positives
(poc
més
d'1
%).
Coneixent el cas de R.M. sospitem que
existeixen més persones com el,
també en una situació de total
desprotecció.
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Sol·licitants d’asil i immigrants davant dels canvis en
l’atenció sanitària
Karina Zubiaga, responsable dels pisos d’acollida de la CCAR

El real decret-llei del 20 d’abril que
modifica l’accés i cobertura sanitària
de les persones a l’estat espanyol
entra en vigor l’1 de setembre, entre
molts dubtes i incògnites.
En termes generals aquest decret
impedeix l’accés a la sanitat pública a
les persones que estiguin en situació
irregular a l’estat espanyol i posa en
dubte l’accés a la mateixa a les
persones que no cotitzin a la
seguretat social.
Aquestes disposicions impediran que
persones immigrades, i també als
sollicitants d’asil i refugiats, tinguin
accés a l’atenció sanitària pública.
Encara que aquestes disposicions no
han entrat en vigor ja s’han començat
a detectar dificultats per part del
collectiu immigrant per rebre atenció
sanitària a diferents centres d’atenció
primària i hospitals. En no ser clares
les directrius als centres d’atenció
primària, cadascú pot actuar segons
el seu propi criteri. Per aquesta raó hi
ha casos de persones que, en
sollicitar atenció mèdica, ja se’ls
demana
el
document
d’identitat
vigent, negant-los l’atenció mèdica en
detectar que tenen una situació
irregular.
Anteriorment per tramitar la targeta
sanitària a Catalunya només feia falta
la presentació de l’empadronament i
un document d’identitat, encara que
aquest no hagi estat emès a l’estat
espanyol. El nou decret estableix que
les persones que no tinguin una
situació administrativa regular (és a
dir un permís de residència) a l’estat
espanyol ni hagin cotitzat a la
seguretat social no podran tramitar la
targeta
sanitària.
En
casos
d’urgències, on la vida del pacient
està en perill, se li atendrà, emetent
després el rebut per les atencions
prestades.
Aixó vol dir que persones que en el
passat van tenir una situació regular i
van cotitzar a la seguretat social, que

van pagar el seus impostos i que, per
alguna causa aliena a la seva
voluntat, van esdevenir persones
irregulars no podran gaudir d’una
cobertura sanitària a la qual tenien
dret.
Vol dir també que persones que venen
fugint dels seus països, la majoria de
vegades sense recursos, a sollicitar
asil a l’estat espanyol hagin de
començar a treballar i cotitzar a la
seguretat
social
immediatament
després d’arribar al país encara que
no sàpiguen la llengua nativa, si volen
rebre tractament mèdic en cas de
necessitar-lo.
En els casos de persones sollicitants
d’asil que vegin la seva sollicitud
denegada, se’ls denegarà també la
cobertura sanitària.
Tots
aquests
fets,
àmpliament
coneguts per les persones que
treballem amb immigrants i refugiats,
induirà a les persones a una situació
encara més greu d’exclusió social.
Associacions que treballen en l’àmbit
de la salut intervenen actualment per
possibilitar l’accés a l’atenció sanitària
a persones que no compleixen els
requisits per accedir-hi, sobretot en
els casos de malalties cròniques o que
necessiten de tractament. No obstant
això, no poden afirmar que a partir de
l’1 de setembre puguin continuar amb
aquesta intervenció.

Manifestació de personal sanitari,
misaludnoesunnegocio.net
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Amb
aquestes
disposicions
els
immigrants
en
general,
i
els
sollicitants d’asil i refugiats en
particular, afectats per malalties
cròniques tindran greus problemes
per continuar rebent el tractament
necessari, posant en perill les seves
vides.
Així mateix en no tenir accés una part
important de la població a l’atenció

sanitària preventiva hi haurà una
major propensió a caure en malalties
greus i no tractades a temps, fet que
afectarà no només a la població
immigrada, ja que facilitarà la
propagació de malalties contagioses.
Per tant el nou decret constitueix un
greuge per a la societat en general i
contribuirà a que una major quantitat
de població es trobi en una situació
encara
pitjor
d’exclusió
social.
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PARELLES LINGÜÍSTIQUES A LA CCAR!

Parla en català i forma una parella
lingüística!
Segons la UNESCO, les llengües són
una part essencial de la diversitat
cultural. Les llengües no només són
expressions de la cultura humana i de
la humanitat sinó que també són el
instrument a través del qual ens
comuniquem amb els altres i a través
del qual expliquem la realitat del món
en què vivim. Al mateix temps les
llengües són la part més vulnerable
de la nostre herència cultural. La
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
et convida i t’anima que aprenguis i
usis el català.

Per això, t’oferim:
-Cursos d’introducció al català a
través d’un conveni amb el Consorci
de Normalització Lingüística.
-La possibilitat de tenir una parella
lingüística amb qui puguis utilitzar el
català en un ambient distès i en els
horaris que millor et vagin en el marc
del programa Voluntariat per la
Llengua.
-Sortides per la Convivència en les
que coneixeràs gent nova i podràs
utilitzar el teu català.

Entra www.ccar.cat o truca’ns al 93
3012539 per saber-ne més!

Amb el suport de:
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Testimoni

10 PREGUNTES I 10 RESPOSTES
Gustavo, voluntari del servei jurídic de la CCAR

1. ¿PERQUÈ ETS VOLUNTARI?
No tinc estat mental de jubilat, i tenia
ganes de fer coses amb el que el
temps, l'experiència, l'edat i la
sensibilitat donen cap a les persones
migrades que pateixen vulneració dels
seus drets.

2. ¿QUINES SÓN LES TEVES
TASQUES A LA CCAR?
Integro, al costat dels professionals,
l'equip
del
Servei
Jurídic
i
desenvolupo tasques administratives.
En aquesta funció aparentment de
menor vinculació al programa, una
part de la meva curiositat personal
m’ha
portat
a
la
lectura
del
testimoniatge
vital
d'alguns
sollicitants de protecció i refugi. La
meva posterior admiració i un sentit
reverent al seu valor, els qui que
malgrat portar totes la de perdre, van
barallar, sense rendir-se, per l'única
pàtria que mereix la pena, la pàtria de
tots, en igualtat real de drets, sense
polítiques
simuladament
socials,
construïdes jeràrquicament a favor
d'una minoria detentora del poder.
Circumstàncies que determinarien la
seva sortida del país.

3. ¿ÉS LA TEVA HISTÒRIA
PERSONAL QUE T’HA PORTAT A
VOLER AJUDAR LES PERSONES
REFUGIADES?
El
meu
pensament,
la
meva
trajectòria
personal
i
el
meu
compromís polític sempre han estat
en els temes socials. Ja a Montevideo,
Uruguai, (la ciutat on vaig néixer) em
vaig formar com a mestre participava

en
projectes
educatius
en
“assentaments”(barris marginals) en
l'àmbit de la infància en situació de
risc d'exclusió en la transmissió de
valors a través del joc, i altres
activitats lúdiques i relacionals. L'odi i
la ferotgia dels “desalmados armados”
em va fer fora del treball i del país,
que en altre temps anomenaven la
“tacita del Plata” o la “Suïssa
d'Amèrica”. Quan vam arribar aquí, ni
la justícia poètica ni María Santíssima
ens
va
ajudar,
van
ser
les
organitzacions polítiques i cíviques del
poble català –Entesa, Lliga dels Drets
dels Pobles, Col•legi d’Avocats, i els
sindicats- els qui es van solidaritzar
amb els refugiats llatinoamericans i
contra la seva expulsió, per decret,
del govern espanyol, al desembre
1978. I continuo en la petjada. Un
altre món és possible: un món més
just i solidari. I que no sigui només
una consigna.

4. ¿ PERQUÈ HAS ESCOLLIT EL
SERVEI JURÍDIC?
Vaig pensar que era un àmbit
interessant en el qual com a voluntari
podia participar, i aportar la meva
experiència fruit de la meva història
personal, havent viscut la diàspora i la
migració provocada.

5.
FAS
UN
ALTRE
VOLUNTARIAT EN UN ALTRE
ENTITAT ?
Sóc voluntari d’Amics de la Gent
Gran”. La meva tasca consisteix a
acompanyar a persones majors a
hospitals, centres d'atenció primària,
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laboratoris, etc. Aquí conec una altra
realitat social: les persones que
pateixen solitud, i també, elles, són
font d’experiència i història viva.

democràcia, subratlla la seva vocació
de compromís amb el dret d'asil i
defensa de les persones refugiades.

6. QUIN PAPER CREUS QUE
JUGUEN
LES
PERSONES
VOLUNTÀRIES
A
LA
TRANSFORMACIÓ
SOCIAL,
AVUI EN DIA?

8. ¿COM VAS ARRIBAR A LA
CCAR?

Són
persones
compromeses
i
esforçades per fer les coses bé sota
els principis del treball ben fet,
l’honestedat, i creure en la causa
solidària. En la nostra societat
globalitzada, en la qual sembla
importar cada vegada menys el
individu i cada vegada més la massa
com a entitat que devora consciència i
personalitats,
són
els
voluntaris
organitzats els qui qüestionen el
model de consum dominant, i els qui
realitzen,
amb
la
fortalesa
inqüestionable
de
les
seves
conviccions,
tasques
que
són
responsabilitat dels estats. La gran
majoria dels humans que poblen el
planeta estan al marge de l'adquisició
d'un estat social de dret, l’accés a la
sanitat, salubritat, educació pública,
justícia.

Treballava a l’oficina per la no
discriminació de l’Ajuntament de
Barcelona, collaboràvem amb la
CCAR. Hi vaig conèixer l’advocada
d’asil, que em va proposar fer un
voluntariat en el servei jurídic. D’altra
banda ja coneixia Miguel Pajares,
president de la CCAR, per haver
coincidit amb ell en conferències i
seminaris sobre migracions.

9. ¿QUINA HA ESTAT LA MAJOR
DIFICULTAT DAVANT LA QUAL
T’HAS TROBAT A LA TEVA
TASCA DE VOLUNTARIAT A LA
CCAR?
No he trobat dificultats, tot el contrari
he rebut el suport necessari de l’equip
humà de CCAR per realitzar les meves
tasques en aquest projecte social.

7. ¿QUÈ ÉS PER A TU LA CCAR?

10. ¿QUINA HA ESTAT
MAJOR SATISFACCIÓ?

LA

Una manifestació de la societat civil
catalana que, des de fa molts anys,
amb fonaments cívics i ètics d'una

Va ser veure la important participació
i el interès despertat per el “Curs Asil,
Immigració i Drets Humans”.
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COLLABORA! La CCAR, més necessària que
mai
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat convida a participar en
l'entitat a totes aquelles persones que comparteixen els nostres
enfocaments i posicionaments envers els Drets Humans i en
defensa del dret d’asil.
La CCAR té un enfocament educatiu en clau de Drets Humans i en el
foment d’un voluntariat crític i transformador, i podran ser socis i
sòcies de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat totes aquelles
persones físiques i jurídiques que voluntàriament s’impliquin a la
realització del nostre objectiu.
Truqueu-nos al 933012539, contacteu-nos a ccar@cear.es o vine a
veure’ns al Carrer Junta de Comerç n.26, 08001 Barcelona.

