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El 2012 s’ha registrat un mínim històric en el 
nombre de sol·licituds d’asil realitzades al nos-
tre país. Davant l’augment de les peticions d’asil 
en el conjunt de la Unió Europea, els tres paï-
sos de la frontera sud, Itàlia, Espanya i Grècia, 
reduïen significativament el nombre d’aquestes. 
Coincidentment, és en aquests països on amb 
més vigor s’estan implementant les “polítiques 
d’externalització de fronteres” impulsades pel 
conjunt de la Unió Europea. Polítiques de con-
trol dels fluxos migratoris que a la pràctica estan 
dificultant enormement l’arribada a territori euro-
peu de les persones refugiades i també l’accés 
al dret d’asil.

Aquest fenomen es basa en una complexa ar-
quitectura de polítiques complementàries entre 
si, els efectes de les quals són convergents en el 
seu impacte. L’obsessió pel control dels fluxos 
migratoris està provocant que la vigilància de les 
fronteres europees cada vegada es realitzi més 
lluny del propi territori europeu, en les mateixes 
costes i fronteres dels països de trànsit i origen. 
A aquest fet, s’afegeix el control ferri de les nos-
tres pròpies fronteres i l’ús pervers de la política 
d’asil com a instrument al servei d’aquest con-
trol.

L’onzè informe de la Comissió Espanyola d’Ajuda 
al Refugiat (CEAR) sobre la situació de les per-
sones refugiades a Espanya, analitza en profun-
ditat l’impacte d’aquestes polítiques, esmicolant 
els efectes que tenen sobre cada un dels aspec-
tes relacionats amb l’accés al procediment d’asil 
i la concessió de la protecció internacional al 
nostre país.•



6

2.1. La majoria de les persones necessitades de 
protecció internacional són acollides en països 
empobrits.

Encara que les últimes dades disponibles so-
bre persones refugiades al món al tancament de 
l’informe són del 2011, les xifres totals són molt 
semblants any rere any, el que permet oferir una 
mirada global sobre el fenomen del desplaçament 
forçat.

El 2011 hi havia un total de 42’5 milions de perso-
nes en situació de desplaçament forçat en el món: 
15’2 milions persones refugiades (10’4 milions 
sota el mandat de l’ACNUR i 4’8 milions de refu-
giats i refugiades palestines sota la responsabilitat 
de la UNRWA), 26’4 milions desplaçades internes i 
aproximadament 895.000 persones les sol·licituds 
d’asil de les quals estaven pendents de resolució. 
A més, s’estimava en 12 milions les persones en 

situació d’apatrídia.

De nou, són els països denominats “en vies de 
desenvolupament” per l’ACNUR els que acollien 
les 4/5 parts de la població mundial refugiada. El 
45% de les persones refugiades sota el mandat de 
l’ACNUR residien en països amb un PIB per càpi-
ta inferior a 3.000 dòlars. Molts d’aquests països 
són també generadors de població desplaçada i 
refugiada.  

De les 876.100 sol·licituds d’asil que es van realit-
zar al món, els 44 països més industrialitzats van 
rebre 441.300 sol·licituds, el nombre més alt des 
de l’any 2003 en què van ser presentades més 
de 505.000 sol·licituds. Sud-àfrica, país en vies 
de desenvolupament, va ser el major receptor de 
sol·licituds d’asil, amb 107.000. Després d’aquest 
país es va situar Estats Units, que va rebre el major 
nombre de sol·licituds dels països més industrialit-
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zats per sisè any consecutiu, amb 76.000.

2.2. Els conflictes més mediàtics: Síria y Mali.

El conflicte intern sirià, fruit de la “primavera àrab”, 
fenomen que tanta atenció mediàtica va despertar 
en 2011, va acaparar, juntament amb la internacio-
nalització del conflicte a Mali, l’atenció dels mitjans 
espanyols per sobre d’altres crisis humanitàries. Tots 
dos conflictes van tenir el seu impacte en les estadís-
tiques de sol·licituds d’asil a Espanya, col·locant els i 

les sol·licitants d’origen sirià com el principal col·lectiu, 
amb 255 sol·licituds, enfront del malià que se situava 
en sisè lloc amb 101 peticions de protecció interna-
cional.

Mentre el nostre país paralitzava les expulsions de na-
cionals de Mali davant la dramàtica situació que es viu 
en aquesta zona del Sahel, inexplicablement mantenia 
l’exigència de visat de trànsit per a les persones que 
procedien de Síria. Davant del milió de persones que 
han hagut de fugir de Síria, l’arribada de 255 perso-
nes buscant protecció a Espanya no justificava de cap 
manera una mesura així. Sobretot per la seva condició 
de refugiades, condició que obligava al nostre país a 
acollir i a facilitar el seu accés al procediment d’asil. 
En cap cas a obstaculitzar la seva arribada a territori 
espanyol. • 

Mohamed es va negar a obeir la xaria i va haver de fugir:
“Els rebels van arribar a Tombuctú i van matar molta 

gent. Van matar tots aquells que s’oposaven a la seva 
xaria, tots els que no obeïen les seves ordres. La gent 

pateix per la seva vida, per això fugen, però la situació 
lluny de casa és difícil “.
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3.1. Augmenten les sol·licituds d’asil a Europa, 
mentre disminueixen a Espanya. 

Hi ha un marcat desequilibri entre els països de la Unió 
Europea pel que fa al nombre de sol·licituds de protec-
ció internacional i pel que fa als percentatges de con-
cessió d’aquesta. L’efectivitat dels drets reconeguts 
a les persones sol·licitants i les condicions d’acollida 
són molt dispars entre els diferents estats. En alguns 
casos, com el grec, se situen per sota dels estàndards 
internacionals i europeus. Encara queda molt per fer 
a nivell pràctic i legislatiu per aconseguir l’establiment 
d’un sistema de protecció homogeni, just i eficaç, per 
a tota la Unió Europea.

Segons les dades d’Eurostat, el nombre de sol·licituds 
de protecció internacional a la UE ha augmentat con-
siderablement respecte de l’any anterior: de 301.375 
el 2011 es passa a 331.975 el 2012, el que significa 
un augment de gairebé un 10%. Aquest augment va 
ser homogeni a tota la UE. Només sis estats van rebre 
menys sol·licituds de protecció internacional que el 
2011, entre els quals es troben Itàlia, amb un descens 
del 53,94% (de 34.115-15.715 sol·licituds) i Espanya, 
amb un 25% de descens.

La majoria de les sol·licituds de protecció internacio-
nal es van concentrar en uns pocs estats: Alemanya, 
amb 77.540 sol·licituds, França, amb 60.560, Suècia, 
amb 43.865, Regne Unit, amb 28.175, i Bèlgica amb 
28.105, van rebre el 72% del total de sol·licituds de 

protecció internacional presentades a la UE.

Tenint en compte la població del país d’acollida, Malta 
va ser l’Estat que major nombre de sol·licituds per mi-
lió d’habitants va rebre el 2012, amb 4.980, seguit de 
Suècia, amb 4.625 o Luxemburg, amb 3.905. La mit-
jana de la Unió Europea es va situar en 660 peticions 
per milió d’habitants, fet que contrasta enormement 
amb les 55 sol·licituds d’Espanya. Aquesta dada situa 
el nostre país en el lloc número 26 de UE, a la cua del 
club europeu, juntament amb Portugal, que ocupa el 
lloc 27, i Estònia, al 25.

Les xifres d’asil a Europa:
- Cinc Estats van concentrar el 72% de les sol·licituds de 
protecció internacional presentades a la UE: Alemanya, 
França, Suècia, Regne Unit i Bèlgica.
- Només sis Estats europeus van rebre menys sol·licituds 
de protecció internacional que el 2011, destacant Itàlia, 
amb un descens del 53,94%, i Espanya, amb el 25%.
- Espanya, amb 2.565 peticions (segons Eurostat), se si-
tua molt per sota de les 77.540 d’Alemanya, les 60.560 
de França o les 43.865 de Suècia.
- Espanya se situa en el lloc 26 de la Unió Europea amb 
55 peticions per milió d’habitants, molt per sota de la 
mitjana europea de 660 peticions.
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Pel que fa a les concessions de protec-
ció internacional, els Estats membres de 
la UE van emetre resolucions favorables 
al 26,65% dels casos plantejats (13,87% 
concessions d’asil, 10,39% de protec-
ció subsidiària i 2, 38% de raons huma-
nitàries). En canvi, Espanya va concedir 
només el 20,19% de resolucions de pro-
tecció internacional, per sota de la mitjana.

Les estadístiques espanyoles queden molt 
per sota dels estàndards europeus en tots 
els seus paràmetres, resultant especial-
ment preocupant el nombre de sol·licituds 
d’asil realitzades al nostre país. Les 2.565 
peticions rebudes a Espanya enfront de 
les 77.540 d’Alemanya o les 60.560 de 
França, evidencien, pel que fa als països 
del seu entorn, una preocupant manca de 
compromís del nostre país les persones 
refugiades i el dret d’asil.

3.2. Els gendarmes d’Europa: Espanya, 
Itàlia i Grècia.

El fet que les sol·licituds d’asil hagin baixat 
de manera significativa a Itàlia (53%) i a 
Espanya (25%), i s’hagin mantingut extre-
madament baixes a Grècia, quan aquests 
tres països exerceixen de frontera de la 
Unió Europea amb dues regions espe-
cialment convulses, nord d’Àfrica i Orient 
Pròxim, reflecteixen la prioritat atorgada a 
les polítiques securitàries i de control de 
fronteres per sobre de la protecció dels 
drets humans i del dret d’asil.

L’èxit de les polítiques d’externalització 
de fronteres de la Unió Europea en la seva 
frontera sud, ha traslladat bona part de la 
pressió migratòria cap a Grècia. Els acords 
de readmissió subscrits per Itàlia i Espan-
ya amb els principals països d’emissió i 
trànsit de les migracions cap a les seves 
fronteres, i el blindatge de les costes, grà-
cies a la vigilància desplegada per FRON-
TEX, i la militarització de zones frontereres, 
com l’exemple de les tanques de Ceuta i 
Melilla, han tingut com a conseqüència 
una significativa disminució de l’arribada 

Què és l’externalització de fronteres?

És una arquitectura de polítiques complementàries entre si que des de fa uns 
anys Europa està posant en pràctica amb la finalitat de contenir els fluxos 
migratoris internacionals cap al seu territori. Aquestes polítiques prioritzen 
l’obsessió per la seguretat i el control de les fronteres per sobre de qüestions 
d’índole humanitària o relacionades amb els drets de les persones migrants i 
refugiades. Polítiques que estan dificultant enormement l’accés de les perso-
nes necessitades de protecció internacional al procediment d’asil.

L’externalització de fronteres té com a conseqüència més visible que la vigilàn-
cia de les fronteres estigui cada vegada més allunyada del territori europeu i la 
disminució de les persones que aconsegueixen arribar al sud d’Europa dema-
nant asil. Les mesures desplegades són les següents:

- El reforçament de l’Agència Europea de Fronteres Exteriors (FRONTEX)
- La signatura d’acords de readmissió d’immigrants amb els països de 
trànsit i origen
- La vinculació de l’ajuda al desenvolupament de la col·laboració en el 
control dels fluxos migratoris per part dels governs d’origen i trànsit
- I la impermeabilització de les fronteres en el propi territori europeu 
(murs i tanques, espectaculars dispositius de vigilància i control, exigèn-
cia de visats)

La suma de las mismas está teniendo un importante impacto en las estadísti-
cas de personas migrantes y refugiadas que consiguen llegar a las fronteras 
europeas. Éste éxito está ocasionando que las rutas que siguen las personas 
migrantes y refugiadas sean cada vez más peligrosas y la proliferación de las 
redes de tráfico de personas. Todos estos factores persiguen disuadir a las 
personas migrantes y refugiadas de buscar una vida más segura en Europa.

Quines són les polítiques d’externalització de fronteres aplicades 
a Espanya?

Són les mateixes descrites per al conjunt de la Unió Europea, si bé s’han de 
sumar unes polítiques restrictives en la concessió d’asil i tot un seguit de me-
sures adaptades a les característiques de les zones frontereres del nostre país.

Aquestes últimes mesures s’apliquen als aeroports, Centres d’Internament 
d’Estrangers, ports o les ciutats frontereres de Ceuta i Melilla, i consisteixen en 
unes restrictives polítiques d’accés al procediment d’asil.

L’escàs nombre de concessions de l’estatut de refugiat i de la protecció subsi-
diària i, per tant, l’elevat nombre de persones que no obtenen protecció interna-
cional al nostre país, actua dissuadint les persones refugiades de triar Espanya 
com a destinació. D’aquesta manera s’està utilitzant la política d’asil com un 
instrument de control de fronteres.

Aquest fet, juntament amb l’externalització de fronteres, ajuda a explicar el baix 
nombre de sol·licitants d’asil a Espanya respecte dels països del seu entorn.
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de persones migrants i refugia-
des cap a les penínsules ibèrica 
i itàlica.

S’estima que 9 de cada 10 per-
sones que entren irregularment a 
Europa, ho fan a través de Grècia, 
sent la principal porta d’entrada 
per a persones vulnerables ne-
cessitades de protecció interna-
cional. En canvi, el país hel·lè té 
una de les estadístiques més bai-
xes de la Unió Europea pel que 
fa a concessions d’asil i protecció 
internacional. De les 9.575 perso-
nes que van sol·licitar asil a Grè-
cia el 2012, només 95 persones 
van obtenir algun tipus de protec-
ció internacional, un 1% escàs. 
Una dada alarmant, ja que impli-
ca que el 99% de sol·licitants són 
denegats.

Aquesta política d’asil actua com 
a factor dissuasiu que inhibeix de 
sol· licitar protecció internacional 
al país hel·lè a moltes persones 
necessitades de la mateixa. Fac-
tor descoratjador al qual se su-
men altres elements inhibidors. 
L’aplicació d’agressives mesures 
de control de fronteres i la viola-
ció dels drets humans de les per-
sones migrants i refugiades en el 
seu territori, ha col·locat Grècia 
en el punt de mira d’institucions 
internacionals i del Tribunal Euro-
peu de Drets Humans. La pràc-
tica impossibilitat d’obtenir asil i 
els enormes obstacles per aban-
donar el país, converteixen, a la 
pràctica, a tot el territori grec en 
un gran centre de retenció.•



11

4.1. La xifra de sol·licituds d’asil més baixa en 25 
anys.

Durant 2012 es van formalitzar 2.580 peticions. És la xi-
fra més baixa que s’ha registrat en els últims 25 anys. Si 
es repassa el nombre total de peticions presentades en 
els últims anys, el descens de les sol·licituds és continu. 
Des del pic de 9.490 sol·licituds en 2001, la xifra més 
alta de la dècada de 2000, la tendència ha estat a la 
baixa, amb un descens del 72,8% fins al 2012.

Una tendència que s’ha aguditzat des de l’aprovació de 
la nova Llei d’Asil en 2009, de tal manera que els quatre 

últims anys han registrat les estadístiques més baixes 
des de 1988, primer any del qual es té constància del 
registre d’estadístiques d’asil: 3.007 sol·licituds el 2009, 
2.744 el 2010, 3.422 el 2011 i les citades 2.580 de 2012.

En relació a les nacionalitats, el país del qual van arribar 
més persones buscant asil va ser Síria, amb 255, seguit 
de Nigèria amb 204, d’Algèria amb 202, Camerun amb 
121, Costa d’Ivori, amb 106 i Mali, amb 101.

Per lloc de presentació, 1.841 peticions es van realitzar 
en territori nacional, 402 en llocs fronterers, 160 en CIE 
i 177 en Ambaixades.
 
4.2. L’èxit de les polítiques d’externalització de fron-
teres a Espanya.
 
Encara que les sol·licituds presentades en llocs fron-
terers el 2012 van augmentar respecte a l’any anterior, 
la xifra segueix sent especialment baixa i s’emmarca 
en la línia descendent dels últims anys. Un cop mes 
el règim de visats, les sancions als transportistes i el 
ferri control fronterer, entre altres factors, van impe-
dir l’arribada de persones necessitades de protecció 
internacional al territori espanyol. A això s’afegeix al 
caràcter expeditiu i dissuasiu del procediment fron-
terer, la manca d’informació, la manca d’intèrprets i 
d’assistència jurídica especialitzada. La conjunció 
d’aquests factors explica el baix nombre de sol·licituds 
presentades a les fronteres.

El ferri control fronterer i la seva externalització, en 

Abdoulaye no quería empuñar las armas 
contra su pueblo:  

 “En agosto de 2012 conseguí salir de Mali. No quería 
abandonar Tombuctú porque es mi ciudad, la ciudad en la 

que nací, la ciudad de mi padre; pero mi vida corría peligro. 
Los rebeldes me capturaron y me amenazaron con que si no 
combatía con ellos me matarían. Yo no quería usar las armas 
contra mi pueblo y afortunadamente conseguí huir y llegar a 
Argelia, donde estuve trabajando aproximadamente un mes 

y medio. Después me dirigí a Marruecos cruzando la frontera 
por Oujda hasta que llegué a Nador, donde junto con otras 
14 personas viajamos hasta Melilla en patera. De allí, me 

trasladaron a Madrid donde solicité asilo.
Mi pueblo está sufriendo, muchas personas han huido a otras 

regiones de Mali y otros a países cercanos como Níger. Mi 
pueblo sufre por la guerra, por los combates y por tener que 
abandonar sus ciudades. Esta claro que si te ves obligado a 

abandonar tu hogar, vas a sufrir”.
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Espanya i les persones refugiades en xifres: 

• El 2012 només es van realitzar 2.580 peticions d’asil a Espanya, la xifra més 
baixa que s’ha registrat en els últims 25 anys.    

• Després de l’aprovació de l’actual Llei d’Asil en 2009, els quatre últims anys 
han registrat les estadístiques més baixes des de 1988, primer any del qual es 
té constància del registre d’estadístiques d’asil (3.007 sol · licituds en 2009, 
2.744 en 2010, 3.422 el 2011 i les citades 2.580 de 2012).

• El país del qual van arribar més persones buscant asil va ser Síria, amb 255, 
seguit de Nigèria amb 204, d’Algèria amb 202, Camerun amb 121, Costa 
d’Ivori, amb 106 i Mali, amb 101. 

• 1.841 peticions es van realitzar en territori nacional, 402 en llocs fronterers, 
160 en CIE i 177 en Ambaixades.

• S’ha produït un descens del 90% des de 2006 en les arribades per mitjà 
d’embarcacions, passant de les 39.180-3804 a 2012, de les que només 173 
van arribar a les Illes Canàries. 

• 26.457 persones van ser repatriades el 2012.

• S’ha reduït en un 15% les persones estrangeres arribades a Ceuta y Melilla,
de 3.343 en 2011 a 2.841 durant l’any 2012.

• Les sol·licituds d’asil a Melilla han passat de 42 a 33 en 2012. 

• En Ceuta el descens de sol·licituds va ser de un 63,5%, de 505 en 2011 a 
184 durant 2012.

• En els Centres d’Internament per a Estrangers es van presentar un total de 
160 sol·licituds, el que representa un descens del 40% enfront de les 261 
sol·licituds de 2011.

• L’any 2012 el 80,29% de las sol·licituds d’asil van ser admeses a tràmit. 

• El 95% de les sol·licituds presentades en territori van ser admeses a tràmit 
enfront de només el 44% de les presentades en frontera o CIE.               
          
• El 2012 es van concedir 220 estatuts de refugiat, el que representa el 9’24% 
de les resolucions acordades per la CIAR i un 8,53% respecte al total de les 
persones sol·licitants d’asil (un descens de gairebé un punt respecte al 9,5% 
de l’any anterior).

• 2012 ha estat l’any amb el menor nombre de concessions d’estatuts de 
refugiat des de l’aprovació de l’actual Llei d’Asil (220 enfront de les 245 del 
2010 i les 326 del 2011).

• Hi va haver 289 resolucions de concessió de la protecció subsidiària que 
representen el 12’14% del total de resolucions (un 11,20% si es compara amb 
el total de sol·licitants de protecció internacional). 

• Les concessions de Raons Humanitàries van ser 13, el 0’54% del total de re-
solucions, mentre que es van produir 4 concessions del reagrupament familiar, 
el 0’16% del total de resolucions.

cooperació amb els països d’origen i tràn-
sit migratori, ha suposat un descens consi-
derable en el nombre d’embarcacions arri-
bades a les costes espanyoles. Si el 2006, 
any de l’anomenada “crisi dels cayucos”, 
van ser 39.180 les persones arribades per 
mitjà d’embarcacions, el 2012 el nombre 
ha estat de 3.804, de les quals només 173 
van arribar a les Illes Canàries. Un descens 
de més del 90% en 6 anys.

Al descens d’entrades, cal sumar, com 
trava en l’accés al procediment d’asil, la 
pràctica sistemàtica de repatriacions que 
el 2012 van donar un balanç de 26.457 
persones repatriades. Aquesta xifra és 
la suma de la posada en pràctica dels 
diferents mecanismes que recull la Llei 
d’Estrangeria per “expulsar” del país a la 
població indocumentada: 1.409 persones 
van ser readmeses (expulsades d’Espanya 
en virtut d’acords de readmissió amb ter-
cers països), 6.271 retornades, 8.647 van 
patir una denegació d’entrada i 10.130 
van ser expulsades. Aquestes pràctiques 
mostren com les autoritats espanyoles 
prioritzen el que han donat a denominar 
lluita contra la immigració irregular front 
al compliment dels seus compromisos en 
matèria de drets humans, vulnerant el dret 
de protecció internacional que empara les 
persones refugiades i altres persones en 
situació d’especial vulnerabilitat, com les 
víctimes de tracta o els menors no acom-
panyats.

4.3. Les “ciutats-presó” de Ceuta i Me-
lilla.

Segons les xifres facilitades pel Ministeri 
de l’Interior, el nombre d’estrangers que 
han arribat de manera irregular a ambdues 
ciutats s’ha reduït en un 15%, descendint 
de 3.343 en 2011-2841 durant l’any 2012.
La tanca de separació, la vigilància peri-
metral a la zona i el control de les fronteres 
amb la col·laboració del Marroc i Algèria, 
dificulten cada vegada més l’arribada de 
persones necessitades de protecció inter-
nacional a territori espanyol i, amb això, la 



13

possibilitat de sol·licitar protecció en un lloc segur.

És motiu d’especial preocupació el protocol seguit 
per la Prefectura Superior de Policia Nacional de Meli-
lla, qui sistemàticament s’incoa expedients d’expulsió 
a totes les persones estrangeres que han entrat de 
forma irregular, sense informar-los de la possibilitat 
de demanar protecció internacional a Espanya. De tal 
sort, que moltes persones corren el risc de ser retor-
nades a un país on la seva vida, la seva integritat física 
o la seva llibertat estiguin en perill.

En ferri control fronterer, s’afegeix la prohibició de 
viatjar a la península, per a les persones sol·licitants 
d’asil a Ceuta i Melilla, com a factors que expliquen el 
descens de les peticions de protecció internacional. A 
Melilla el nombre de sol·licituds ha passat de 42 a 33 
2012 ia Ceuta el descens és alarmant, passant de 505 
a 2011-184 durant 2012, un descens del 63,5%.

És així com Ceuta i Melilla s’estan convertint en una 
mena de grans centres d’internament o ciutats-presó, 
ja que moltes persones no poden sortir d’elles mentre 
s’executen les expulsions o es tramiten els expedients 
d’asil. Els sol·licitants d’asil es veuen subjectes a me-
sures d’excepció com és la prohibició de la llibertat 
de circulació, dret del qual són titulars d’acord amb 
l’article 19 de la Constitució espanyola i la Llei d’Asil, 
en el que representa un retrocés sense precedents en 
el règim de protecció internacional a Espanya. Aques-
ta situació està provocant que algunes persones que
van demanar asil renunciïn a la seva sol·licitud, o que 
altres es juguin la vida intentant creuar l’estret ama-
gats en els ferris que fan el trajecte.

4.4. Les dificultats d’accés al procediment d’asil als 
CIE i als ports.

En els Centres d’Internament per a Estrangers es van 
presentar un total de 160 sol·licituds, fet que represen-
ta un descens considerable, d’un 40%, en relació amb 
l’any anterior, en què es van presentar 261. La xifra és 
especialment preocupant, ja que moltes persones in-
ternades ho són per arribar a les costes espanyoles de 
manera irregular, corrent el risc de ser retornades a un 
lloc on la seva vida, integritat física o llibertat corrin pe-
rill. En una majoria de casos són internades sense que 
s’hagi posat en marxa un procediment per identificar les 
seves possibles necessitats de protecció internacional.

A l’especial situació de vulnerabilitat i cap tipus protec-
ció que pateixen els polissons que arriben als ports es-
panyols amagats en vaixells de càrrega, s’afegeixen les 
traves i dificultats reglamentàries que els impedeixen 
l’accés al procediment d’asil. En la majoria dels casos 
no se’ls facilita informació ni assistència jurídica espe-
cialitzada, sent necessària la modificació del protocol 
d’actuació de la policia per garantir l’exercici del dret 
dels polissons a accedir al procediment d’asil.

4.5. Illa de Terra: una expulsió col·lectiva prohibida.

El lliurament a les autoritats marroquines de les 73 
persones d’origen subsaharià que havien arribat al 
petit illot d’Illa de Terra, al setembre de 2012, va su-
posar la violació de la legislació espanyola a impos-
sibilitar el seu accés a les garanties que estableix la 
Llei d’Estrangeria i en la Llei d’Asil. Va suposar, tam-
bé, la vulneració de la legislació internacional, com el 
Conveni Europeu de Drets Humans, entre altres nor-
matives, que prohibeix expressament les expulsions 
col·lectives. A més, l’expulsió es va produir cap a un 
país, el Marroc, que viola sistemàticament els drets hu-
mans de les persones migrants i refugiades. Aquest fet 
va atreure l’atenció dels principals mitjans de comuni-
cació espanyols i va provocar la denúncia pública de 
diverses organitzacions de defensa dels drets humans 
de persones migrants i refugiades.
La pressió per transformar el Marroc en una “frontera 
externa d’Europa”, l’ha convertit en un eficaç gendar-
me sense escrúpols amb la immigració amb destinació 
a territori europeu. Els acords de readmissió que paï-
sos com Espanya mantenen amb el Marroc, obvien les 

A les muntanyes d’Oujda:
Les majoria de persones migrants subsaharianes que es 

troben a Oujda, han estat expulsades a Algèria i retornades 
a la ciutat. Gran part acampen a les muntanyes properes 

a Oujda, en tendes de campanya improvisades o donades 
per organitzacions com Metges Sense Fronteres. Sense 

llum, sense aigua, amb els estris bàsics per poder preparar 
el menjar i unes quantes mantes per suportar el fred. Al 

campament tots eren homes procedents de diversos països 
de l’Àfrica subsahariana i alguns portaven vivint en aquestes 
condicions prop de tres anys. En repetides ocasions han es-
tat expulsats amb violència per part de la policia marroquina 

i en totes han tornat de nou. En altres, la policia ni tan sols 
els expulsa, es dedica a fer batudes per atemorir a base de 
pallisses i maltractaments, i fins i tot robar-los les escasses 

pertinences.
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violacions de drets humans a què es veuen sotmeses 
la majoria de persones migrants i refugiades en terri-
tori marroquí. Expulsions com la d’Illa de Terra violen 
el principi de no devolució i les obligacions inherents 
a la protecció contra la tortura i els tractes inhumans 
i degradants, però també la prohibició d’expulsions 
col·lectives de persones estrangeres que estableix el 
Conveni Europeu de Drets Humans. Aquesta prohibició 
obligava l’Estat espanyol a estudiar de manera indivi-
dualitzada la situació de cadascuna de les persones 
que es trobaven a l’illot, identificant les que podrien 
estar necessitades de protecció internacional o, si 
s’escau, es puguin reunir els requisits establerts per la 
Llei d’Estrangeria per accedir a territori espanyol.

Aquesta expulsió és susceptible de demanda davant 
el Tribunal Europeu de Drets Humans, que amb altres 
corts internacionals, s’està assentant una important 
jurisprudència internacional que obliga els estats a 
respectar i aplicar la normativa internacional de pro-
tecció dels drets humans més enllà de les seves fron-
teres, implicant, entre altres qüestions, la prohibició 
d’expulsions cap a països on les persones puguin patir 
tortures o tractes inhumans i degradants.

4.6. La desigualtat del procediment en frontera. 

L’any 2012 ha suposat un descens en el nombre de 
sol·licituds de protecció internacional admeses a trà-
mit. Si el 2010 es va admetre el 82% de les sol·licituds 
formulades a Espanya i el 2011 el 84,5% en 2012 el 
percentatge d’admissions a tràmits es va reduir al 
80,29%. Aquest descens és encara més significatiu si 
s’analitza en termes absoluts, a causa del reduït nom-
bre de persones que van accedir al procediment de 
protecció internacional en 2012. Així, s’ha passat de 
2.712 sol · licituds admeses a tràmit el 2011, a només 
1.911 el 2012.

Aquest descens s’explica, en gran part, pel procedi-
ment diferenciat en frontera, on es preveu, a més de 
l’expulsió, la possibilitat de denegar la protecció inter-
nacional. L’elevat nombre de denegacions, produeix un 
desequilibri en les estadístiques. Així, les persones que 
van sol·licitar protecció internacional en territori van 
tenir moltes més opcions de ser admeses a tràmit, el 
95% ho van ser, que les persones que van formalitzar-
les en frontera o CIE, només el 44% van ser adme-
ses. La conclusió evident de les estadístiques és que 
l’accés a la protecció internacional es veu determinat, 

en aquesta primera fase, pel lloc de petició, més que 
pel que s’al·legui, com s’al·legui i la documentació que 
s’aporti. Aquest tractament diferenciat vulnera el prin-
cipi d’igualtat.

La conclusión evidente de las estadísticas es que el ac-
ceso a la protección internacional se ve determinado, 
en esta primera fase, por el lugar de petición, más que 
por lo que se alegue, cómo se alegue y la documenta-
ción que se aporte. Este tratamiento diferenciado vul-
nera el principio de igualdad. 

4.7. La negació de protecció internacional a les víc-
times de tracta.

Algunes dones que van sol·licitar protecció internacio-
nal en llocs fronterers, procedents de Nigèria, RD del 
Congo o Mali, mostraven indicis de ser víctimes de trà-
fic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual. En 
aquests casos, l’Oficina d’Asil i Refugi va denegar totes 
i cadascunes de les sol·licituds plantejades, al·legant 
que no guardaven relació amb els requisits de la pro-
tecció internacional, obviant, clarament, el motiu de 
persecució per gènere recollit en la Llei d’Asil.

Les autoritats espanyoles, en canvi, consideren que la 
seva situació s’ha de regular pel que estableix la Llei 
d’Estrangeria per obtenir permís de residència i per 
les mesures, existents en la legislació espanyola, de 
protecció a favor de les víctimes que col·laboren en la 
lluita contra les xarxes de tràfic i explotació d’éssers 
humans.

L’expulsió i la denegació:
La no admissió a tràmit, en general, impedeix la possibilitat 
que una sol·licitud d’asil pugui ser estudiada quan es com-

pleixin una sèrie de condicions taxades per llei, sense entrar 
en el fons del legat. La denegació, en canvi, és la resolució 

final del procediment d’asil. Es denega la concessió de l’asil 
o de la protecció subsidiària per no existir indicis suficients 

de la por al·legat. No obstant això, en el procediment de 
protecció internacional en frontera (aplicable també a les 

sol·licituds en CIE) no existeix aquesta diferenciació taxativa 
sinó que ambdues figures, admissió i denegació, d’una ma-

nera o altra, es superposen, de tal manera que una sol·licitud 
presentada en lloc fronterer o CIE, pot ser no admesa (per 

uns motius), o bé denegada (per altres).
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4.8. L’any amb menor concessió de protecció inter-
nacional des de l’aprovació de l’actual Llei d’Asil.

El 2012 es van concedir 220 estatuts de refugiat, el que 
representa el 9’24% de les resolucions acordades per 
la CIAR. Un 8,53% respecte al total dels sol·licitants 
d’asil, fet que suposa un descens de gairebé un punt 
respecte al 9,5% de l’any anterior. És l’any amb me-
nor nombre de concessions d’estatuts de refugiat des 
de l’aprovació de l’actual Llei d’Asil, davant les 245 de 
2010 i les 326 del 2011.

Hi va haver 289 resolucions de concessió de la protec-
ció subsidiària que representen el 12’14% del total de 
resolucions, un 11,20% si es compara amb el total de 
sol·licitants de protecció internacional.

D’altra banda, les concessions per Raons Humanitàries 
van ser 13, el 0’54% del total de resolucions (un 0,50% 
si es compara amb el total de sol·licitants), mentre que 
es van produir 4 concessions del reagrupament fami-
liar, el 0 ‘16% del total de resolucions (un 0,15% sobre 
el total de sol·licitants). Finalment també hi va haver 18 
concessions de la Protecció Subsidiària en virtut de la 
disposició transitòria segona de la llei d’asil (canvi de la 
Protecció de l’art 17.2 de l’antiga llei d’asil, a la protec-
ció subsidiària de l’actual), i 25 denegacions d’aquesta 
concessió.

És molt significatiu el descens de concessions de Pro-
tecció Subsidiària en comparació amb els dos anys 
anteriors, en què va estar vigent l’acord polític entre 
el govern de Cuba i d’Espanya per a l’acollida de pre-
sos cubans i els seus familiars. Acord que va permetre 
l’arribada a Espanya de 379 persones l’any 2010 i 390 
l’any 2011. Les concessions de Protecció Subsidiària 
van ser de 351 i 595 respectivament, mentre que el 
2012 aquesta xifra ha caigut a 289 concessions, mal-
grat que en elles s’inclouen els 76 reconeixements de 
protecció a les persones que van accedir al Programa 
de reassentament a Espanya 2012-2013 .

4.9. Baixen els recursos davant els tribunals.

El 2012 van ser 36 els recursos interposats contra reso-
lucions de no admissó a tràmit de les sol·licituds d’asil. 
La xifra d’aquests recursos ha patit un gran descens en 
els últims anys. El 2010 la xifra va ser de 366 i el 2011 de 
82. Aquest fet obeeix a l’augment que l’admissió a trà-
mit experimentar amb l’aprovació de l’actual Llei d’Asil.

Pel que fa al nombre de recursos interposats contra re-
solucions desfavorables d’algun tipus de protecció in-
ternacional, el 2012 la xifra va ser de 593, sent aquesta 
xifra inferior a la dels últims anys, quan es van produir 
814 el 2010 i 714 el 2011. Per nacionalitats va ser Nigè-
ria la que més recursos interposar amb 106, seguida de 
Colòmbia amb 75, Guinea amb 42, i Camerun amb 32.

Cal destacar les resolucions desfavorables dictades 
per l’OAR sobre les sol · licituds presentades per na-
cionals de Costa d’Ivori. Resolucions dictades desoint 
les recomanacions realitzades per l’ACNUR i obviant la 
jurisprudència dictada per l’Audiència Nacional al res-
pecte. Nombrosos casos de sol·licitants ivorians que 
en el moment de realitzar la seva petició de protecció 
internacional estaven emparats per les recomanacions 
i jurisprudència, a causa de la inexplicable tardança a 
resoldre els seus expedients per part de l’OAR s’han 
vist privats de cap tipus de protecció.

4.10. La inactivitat de l’oficina d’asil davant les sol · 
licituds d’apatrídia.

Fins el setembre de 2012, data última en què es tenen 
registre de les sol·licituds d’apatrídia, es van realitzar 87 

Ahmed, sahrauí, va sol·licitar apatrídia:
Ahmed va haver d’abandonar el seu país el 1975, a causa 

de la guerra i l’ocupació del Sàhara Occidental per part 
del Marroc, i ser acollit en els campaments de refugiats de 
Tinduf. Unes dècades més tard, en 2007, Ahmed arribaria 

a Espanya portant passaport algerià. Va ser llavors quan va 
sol·licitar l’estatut d’apàtrida en virtut de l’article primer de la 

Convenció sobre l’Estatut dels Apàtrides de 1954. Aquesta 
sol·licitud va ser denegada pel Ministeri de l’Interior, decisió 

ratificada posteriorment per l’Audiència Nacional. Finalment, 
el Tribunal Suprem acollint-se a la doctrina jurisprudencial 

asseguda sobre el reconeixement de l’apatrídia, va determi-
nar, “que la concessió i ús del passaport algerià com a títol 

de viatge amb la finalitat humanitària de poder desplaçar-se, 
no suposa el reconeixement de la nacionalitat algeriana a els 

sahrauís, acte que a més necessita d’una relació de volun-
tarietat i mútua acceptació que en el cas no es dóna, i que 

la Resolució del Consell de Seguretat de l’ONU per la qual es 
va crear la MINURSO, de cap manera reconeix al recurrent 

la protecció i assistència exigida, que aquesta es limita a 
determinats àmbits de l’esmentada missió i en tot cas als 

refugiats a Alger, i no al recurrent que resideix a Espanya”, 
pel que estimava el recurs i concedia l’estatut

d’apatrídia.
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sol·licituds, 50 d’elles de persones d’origen sahrauí. 

La manca d’estadístiques per al tercer quadrimestre 
de l’any, no recullen les 322 sol·licituds d’apatrídia de 
sahrauís sol·licitades per CEAR Euskadi. De tal sort, 
que les xifres reals són molt superiors a les que aparei-
xen en les estadístiques oficials.

De totes les sol·licituds d’apatrídia instruïdes en 2012, 
només es van signar 8 resolucions, de les quals 7 van 
ser desfavorables. Les dades evidencien una claríssi-
ma inactivitat instructora per part de l’oficina d’asil, 
en tramitar només 8 resolucions de les més de 400 
sol·licituds presentades en 2012. Revesteix especial 
gravetat aquesta inactivitat respecte de les sol·licituds 
de les persones d’origen sahrauí, desoint la jurisprudèn-
cia reiterada de l’Audiència Nacional i el Tribunal Su-
prem. En el transcurs de l’any, hi ha hagut 30 sentències 
favorables al reconeixement de l’apatrídia de ciutadans 
sahrauís per part de l’Audiència Nacional i 2 del Tribunal 
Suprem.

4.11. Balanç del programa de reassentament a Es-
panya.

Espanya ha implementat el 2012 un programa de reas-
sentament de 80 persones refugiades, de diferents 
nacionalitats, procedents dels camps de refugiats de 
Tunísia. El reassentament s’emmarca dins de les obli-
gacions que marca l’actual Llei d’Asil, i haurà de fixar el 
Govern la quota anual de persones a reassentar a Es-
panya. Tot i que ha suposat un avanç en el compromís 
internacional del nostre país per buscar solucions du-
radores per a les persones refugiades més vulnerables, 
aquest compromís continua sent petit en relació al pes 
d’Espanya a la UE i al món.

Després de gairebé un any de recorregut del programa 
de reassentament, es pot fer un balanç de la seva aplica-
ció. Una de les primeres qüestions a abordar és la millo-
ra de la coordinació entre els actors implicats, especial-
ment amb les comunitats autònomes i els ajuntaments. 
Tot i que bona part de la responsabilitat de l’acollida i 
de la integració de les persones reassentades recau en 
la Subdirecció General d’Integració d’Immigrants i en 
les ONG col·laboradores, no menys important és el pa-
per que han de jugar els recursos socials, assistencials, 
sanitaris, educatius i d’ocupació de les administracions 
més properes a les necessitats de la ciutadania, CCAA 
i municipis. Aquesta falta de coordinació amb les admi-
nistracions locals ha tingut com a primera conseqüèn-
cia que es trigués més de dos mesos a documentar les 
persones reassentades al nostre país.

Els temps inicialment marcats per la fase d’acollida, de 
6 mesos, s’han constatat insuficients per a l’adquisició 
de les eines i habilitats necessàries perquè les persones 
refugiades reassentades puguin donar el pas a una vida 
autònoma. Especialment pel que fa a l’aprenentatge del 
castellà.

Finalment, s’haurà de tenir més en compte les caracte-
rístiques específiques de cada família, quant a la seva 
mida, a l’hora de procurar suports més adequats per 
a l’adquisició d’un habitatge. Seria convenient que les 
administracions autonòmiques i municipals recolzessin 
al programa de reassentament amb habitatges de pro-
tecció pública.

Ibrahim i la seva família:
Ibrahim va sortir del seu país d’origen, Sudan, l’any 1992, a 

causa dels conflictes ètnic- religiosos que van començar amb 
la proclamació en aquest any de la “guerra santa (jihad)” contra 

el sud del país. Va residir a Líbia durant gairebé 6 anys, fins 
a 1998. En aquest moment i davant les dificultats que veia 

per reunificar a la seva família, va decidir tornar al Sudan per 
intentar tirar la seva família. No seria fins a 2002 que acon-
seguiria sortir amb la seva família per culpa d’interminables 

tràmits administratius. Es van traslladar a Trípoli, Líbia, buscant 
la seguretat i protecció que en aquell moment no els atorgava 

el seu país. Romandrien a Líbia prop de 9 anys, fins a 2011. 
No haguessin marxat d’allà si no hagués estat per l’esclat del 
conflicte bèl·lic al país. Al juliol de 2011 van abandonar Líbia i 

es van dirigir a Tunísia, on van ser acollits al Camp de Refugiats 
de Shousha. Al desembre, l’ACNUR, davant la impossibilitat de 

retornar al Sudan, els comunica que serien acollits en Espanya.

Ibrahim i la seva família estan agraïts per les oportunitats que 
Espanya els ha brindat, així com per la bona acollida que senten 

haver tingut per part de la població espanyola en general. 
Confien poder llaurar-se un futur professional aquí. També con-

sideren com a molt beneficiós el Programa de reassentament 
“pel fet de que ens han estès la mà ja que estàvem atrapats, 

no podíem tornar al nostre país ni a Líbia on havíem viscut els 
últims anys”.
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4.12. La reforma laboral ha agreujat la crisi del mer-
cat laboral. 

El balanç de la reforma laboral no és en absolut bo. Els 
problemes del mercat laboral romanen enquistats on 
estaven abans de la reforma i s’agreujaran encara més 
de cara al proper any. Les conseqüències socials, ja in-
sostenibles, afecten les capes socials més vulnerables, 
entre les que es troben les persones sol·licitants d’asil, 
refugiades i estrangeres vulnerables.

Imposada acord amb la tesi que el desequilibri en el 
mercat laboral provenia, fonamentalment, dels desajus-
tos interns i rigideses del propi mercat i, de cap manera, 
de l’estructura del sistema productiu espanyol, el que ha 
succeït en realitat l’últim any a la economia espanyola i, 
més en particular, al seu mercat laboral, ho desmenteix.
La reforma laboral ha accelerat la destrucció d’ocupació, 
augmentant les xifres d’atur fins a fregar els sis milions 
d’aturats, i provocat un abaratiment de l’acomiadament 
amb la consegüent pressió afegida per reduir els salaris. 
Una funció aquesta última que només serà beneficiosa 
per augmentar l’ocupació en el moment en què s’iniciï la 
recuperació econòmica, mai abans.

En definitiva, aquesta és una reforma que està servint 
i servirà per baixar sous, empitjorar les condicions de 
treball, facilitar l’acomiadament i restar drets a les per-
sones treballadores i aturades • 

Mohamed volia arribar a Holanda:

El 2011, Mohamed es va veure obligat a fugir de la seva 
ciutat natal per culpa del conflicte a Síria. Ell i la seva família 

són d’un poble proper a Al-Asaca i són cristians ortodoxos. 
Davant la ocupació del seu poble per part dels rebels, Mo-

hammed es va veure obligat a fugir a Damasc perquè no ho 
assassinessin al negar-se a combatre a les files dels rebels. 

La seva família també va fugir cap a Turquia.
A Damasc li va resultar impossible obtenir un visat per poder 

fugir del país. Quan el conflicte va arribar a la capital, es va 
veure obligat a recórrer a un tractant de persones per poder 

escapar. Va utilitzar tots els seus diners per poder arribar a 
Holanda on residien alguns familiars que podien ajudar-lo. 
Va sortir de Damasc cap a Algèria i li van assegurar que el 
portarien a Holanda. Li van dir que no es preocupés, que li 
tramitaven el visat, però d’Algèria el van deixar a l’aeroport 
de Barajas sense passaport, sense diners, sense res. Ell no 
sabia on era, fins que la policia li va explicar que es trobava 
a Espanya. Va sol·licitar asil a l’aeroport i va poder entrar en 

territori espanyol.

No li va quedar més remei que sol·licitar asil a Espanya tot 
i que el seu objectiu era arribar a Holanda, on podria viure 

amb els seus familiars. Si hagués pogut continuar el viatge 
fins a Holanda és probable que l’hagin tornat a Espanya en 
aplicació del Conveni de Dublín, que obliga que l’estudi de 
la petició d’asil es realitzi en el primer país europeu que va 

trepitjar el sol·licitant. Aquest Conveni, en una majoria de 
casos, s’aplica de forma automàtica, sense tenir en compte 

les circumstàncies personals del sol·licitant.
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1. NIVELL LEGISLATIU I REGLAMENTARI: 

1.1. Reformar la Llei d’Asil amb la inclusió dels següents 
aspectes: 

- Regular les condicions d’accés al procediment 
de les persones que manifestin la seva intenció 
de sol·licitar la protecció internacional en am-
baixades i consolats.

- Eliminar l’exclusió del dret a sol·licitar asil a Es-
panya dels nacionals de països de la Unió Euro-
pea quan reuneixin els requisits establerts en la 
Convenció de Ginebra.

- Incloure un títol específic dedicat a regular 
l’apatrídia, per configurar així un marc general 
d’aquesta figura de protecció internacional al 
nostre país, que fins ara només té rang regla-
mentari.

1.2. Aprovar el Reglament de la Llei d’Asil amb la par-
ticipació dels agents socials: s’hi ha de desenvolupar 
exhaustivament les condicions per a la formulació de 
sol·licituds de protecció internacional i els requisits que 
han de complir les entrevistes amb l’objectiu d’eliminar 
possibles discrecionalitats i garantir els drets de les 
persones sol·licitants d’asil.

2. NIVELL D’APLICACIÓ PRÀCTICA DE LES POLÍ-
TIQUES D’ASIL:

2.1. Millorar el programa de reassentament:

- Ampliar el termini de 6 mesos d’estada als 
Centres d’Acollida, fonamentalment per afavorir 
l’aprenentatge del castellà. Els sis mesos esta-
blerts actualment en la Primera Fase del Pro-
grama de reassentament, s’han constatat com 
insuficients per a l’aprenentatge de l’idioma. 

- Adaptar les mesures d’accés a l’habitatge a 
les característiques específiques de cada fa-
mília reassentada i millorar la coordinació entre 
l’administració local, autonòmica i estatal per fa-
cilitar l’accés a habitatges de protecció pública.

- Augmentar el compromís del nostre país amb 
el programa de reassentament, incrementant 
progressivament les quotes anuals de persones 
refugiades a reassentar en consonància amb el 
pes econòmic i polític d’Espanya dins de la co-
munitat internacional.

2.2. Garantir l’accés a la península a les persones 
sol·licitants d’asil admesos a tràmit des de Ceuta i Me-
lilla, no restringint la lliure circulació dels mateixos per 
territori nacional.

Aquesta restricció comporta una vulneració del 
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dret constitucional relatiu a la llibertat de resi-
dència i circulació per territori nacional, consa-
grat en l’article 19 de la Constitució. Restricció 
que ha estat denunciada pel Tribunal Superior 
de Justícia d’Andalusia, el Defensor del Poble 
i el Relator especial de l’ONU sobre les for-
mes contemporànies de Racisme, Discrimina-
ció Racial, Xenofòbia i altres formes connexes 
d’Intolerància.

2.3. Facilitar l’accés de sol·licitants d’asil denegades a 
la regularització de la seva situació administrativa.  

2.4. Crear un Comitè Consultiu integrat per les orga-
nitzacions no governamentals de defensa del dret 
d’asil com a requisit preceptiu en l’estudi dels casos 
sotmesos a la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi.

2.5. Garantir que les dependències frontereres reu-
neixin condicions d’habitabilitat i salubritat per a una 
estada digna de les persones que es veuen obligades 
a romandre en aquestes dependències.

2.6. Reconèixer la tracta d’éssers humans i la perse-
cució per maras com a motius per sol·licitar i, si escau, 
reconèixer, la protecció internacional a Espanya.

2.7. Adoptar mesures concretes des de les administra-
cions públiques per prevenir la discriminació en l’àmbit 
laboral de les persones refugiades i sol·licitants d’asil 
per motius d’origen ètnic, racial o nacional.<

3. MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ DE LES 
PERSONES REFUGIADES ARRIBADES A LES NOS-
TRES FRONTERES. 

3.1. Com a norma general, les autoritats espanyoles 
han de respectar el principi de no devolució de cap 
persona que pogués patir penes o tractes inhumans o 
degradants en cas de ser retornada al seu país d’origen 
o procedència.

3.2. El govern espanyol ha de mantenir la mesura de 
suspensió de les expulsions de persones procedents 
de Mali, i d’altres països en conflicte, així com facili-
tar l’accés al procediment d’asil a les zones frontere-
res espanyoles i en el territori nacional de les persones 
pertanyents a aquests col·lectius. I si escau, concedir 
protecció internacional subsidiària a aquelles perso-
nes sol·licitants d’asil que no reuneixin els requisits 

per a ser considerades com a refugiades, però per a 
les quals el retorn a Mali, o altres països en conflicte, 
implicaria seriosos riscos per a la seva vida o la seva 
integritat física .

3.3. Suprimir el visat de trànsit amb Espanya per les 
persones procedents de Síria, mesura que en la pràcti-
ca dificulta i a vegades impedeix l’accés al nostre país 
per demanar protecció internacional. Donada la situa-
ció de violència generalitzada en què està sumida Síria, 
s’han d’eliminar tots aquells obstacles que dificultin 
l’accés al procediment d’asil i la protecció internacional 
de qui procedeixen d’aquest país.

Com a norma general, l’exigència de visats de 
trànsit per accedir a Espanya hauria de suprimir 
per als països en conflicte o les persones proce-
dents dels mateixos.

3.4. Millorar les instruccions conjuntes de la Direcció 
General de la Policia i de la Guàrdia Civil, la Direcció 
de Política Interior i la Direcció General d’Immigració 
sobre el tractament a polissons estrangers per garantir 
l’accés a l’assistència lletrada i al procediment d’asil 
a aquells casos que estiguin necessitats de protecció 
internacional.

3.5. Millorar la informació i accés dels menors no 
acompanyats al procediment de protecció internacio-
nal gràcies a la coordinació efectiva entre els serveis 
de protecció de menors, l’Oficina d’Asil i Refugi i els 
llocs fronterers.

3.6. Establir un procediment i mesures més garantistes 
que afavoreixin l’accés de les organitzacions no go-
vernamentals a les dependències frontereres, Centres 
d’Internament d’Estrangers i vaixells, en els casos en 
què es detectin polissons, en compliment de l’article 
19.4 de la Llei d’Asil, per així facilitar la detecció i 
l’assessorament a persones susceptibles de sol · licitar 
protecció internacional al nostre país • 
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