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Resum executiu
Informe 2014
La situació de les persones
refugiades a Espanya.

Imatge del centre d’acollida que CEAR gestiona a
Santa Lucía (Gran Canaria). © CEAR.
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1. Introducció
El nostre dotzè Informe anual analitza
la realitat de les persones refugiades al
món, a Europa i, principalment, a Espanya. Al 2013, l’agreujament de la guerra
civil a Síria va produir un augment significatiu de la població desplaçada forçosament al planeta, fins a cotes desconegudes des del 2001, i també l’increment del
nombre de persones que van sol·licitar
protecció internacionalen la Unió Europea.
Però ni Europa ni Espanya estan responent de manera adequada al drama de
Síria i en general a l’èxode de les persones refugiades. Ho va demostrar la tragèdia de Lampedusa a l’octubre de l’any
passat, ho va corroborar la de Ceuta del
6 de febrer d’aquest mateix any, quan
almenys quinze persones van morir ofegades mentre nedaven cap a una platja
espanyola enfrontant el material antidisturbis disparat per la Guàrdia Civil.
Demanar protecció internacional
a Espanya continua sent una carrera
d’obstacles, aconseguir-ho una odissea que exigeix anys d’espera mentre
s’emprèn un procés d’integració social i
laboral cada vegada amb menys recursos
públics, cada any amb major precarietat.
Les persones refugiades i les necessitades de protecció internacional que viuen
al nostre país són un dels col·lectius en
situació de major vulnerabilitat davant el
devastador impacte de l’actual crisi social i econòmica •
Persones refugiades de Síria són registrades per ACNUR a Trípoli.
© ACNUR / Lynsey Addario.
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2. Les persones refugiades
al món.

2.1. L’èxode sirià incrementa el desplaçament
forçat de població global.
Al gener de 2013, 45’2 milions de persones vivien lluny de les seves llars a conseqüència de les
guerres i les greus violacions dels drets humans.
ACNUR va desglossar aquesta xifra global en 15’4
milions de persones refugiades, 28’8 milions de
persones desplaçades dins de les fronteres dels
seus països i, gairebé un milió de persones la
sol·licitud d’asil de les quals estava pendent de
resolució. A més a més, existeixen 3’3 milions de
persones apàtrides que no estan comptabilitzades
en les xifres globals. Aquestes dades suposen un
augment del 6’3% respecte a l’any anterior.
El 21 de març de 2014, l’ACNUR va difondre el seu
informe estadístic sobre les sol·licituds de protecció internacional presentades durant 2013 en 44
països industrialitzats: 612.700 persones van de-

manar asil, la xifra més elevada des de 2001. Síria
es va convertir al primer país d’origen d’aquestes
persones, per davant de Rússia i Afganistan.
A principis d’abril, l’agreujament de la guerra civil
que dessagna Síria des de fa tres anys va portar a
Nacions Unides a fer una crida dramàtica a la comunitat internacional perquè proporcionés l’ajuda
econòmica necessària a fi d’impedir una catàstrofe
humanitària. En un informe per a Nacions Unides,
la Comissió Internacional Independent de Recerca sobre la República Àrab Síria va reportar llavors
que el conflicte ja havia costat almenys 140.000
vides humanes i forçat el desplaçament de nou milions de persones. Prop de dos milions i mig s’han
assentat en altres països, sobretot de la regió, principalment Líban, Jordània i Turquia, i fins i tot l’Iraq.
L’escàs compromís de la comunitat internacional
en la donació de fons i l’acollida a les persones
refugiades d’aquest país conviden al pessimisme.

Gairebé 50 milions de persones desplaçades forçosament al món

·

• 15,4 milions de persones refugiades.
• 28,8 milions de persones desplaçades dins de les fronteres dels seus països.
• Gairebé un milió de persones la sol·licitud d’asil de les quals estava pendent de resolució.
• 3,3 milions de persones apàtrides.
Font: ACNUR (dades sobre gener de 2013).

2.2. La crisi del dret d’asil a Austràlia.
En l’última dècada els nostres successius Informes
anuals han examinat la profunda crisi del dret d’asil
a Europa i la progressiva impermeabilització de les
seves fronteres exteriors. Per aquest motiu, segons
l’informe Desplaçament: el repte del segle XXI. Tendències globals 2012 d’ACNUR, des de 2003 el percentatge de persones refugiades acollides en països
“en vies de desenvolupament” ha augmentat un 10%.
En 2012, el 80% de les persones refugiades vivien en
aquests països.
En aquesta ocasió hem analitzat específicament el que
succeeix a Austràlia, un dels primers països que va
subscriure la Convenció de Ginebra de 1951 i tradicional terra d’acollida per a les persones perseguides. A
partir de 2001 les seves polítiques nacionals van començar a canviar amb la pretensió de blindar les seves
fronteres marítimes davant l’arribada de migrants en

situació administrativa irregular. L’externalització ha
aconseguit allí la seva cota màxima, doncs des de fa
diversos anys les persones que sol·liciten asil després
d’arribar a les seves costes són enviades a dos petits
Estats propers (Papua Nova Guinea i Nauru), on són
tancades en centres d’internament i esperen diversos
anys, en condicions pèssimes, al fet que es resolgui
la seva sol·licitud de protecció internacional. Segons
ACNUR, entre agost de 2012 i maig de 2013 es va
aplicar aquest procediment a 18.000 persones.
Aquesta realitat contrasta amb el compromís
d’Austràlia amb els programes de reassentament
d’ACNUR, ja que en 2012 va acollir a 5.900 persones
per aquest llit, i la tramitació de 24.300 sol·licituds
d’asil en 2013 (cinc vegades més que Espanya) l •

Camp de refugiats sirians en el Kurdistan iraquià.
© ACNUR / E. Dorfman.
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3. Europa i les persones
refugiades.

3.1. Només el 3% de les persones refugiades de
Síria ha aconseguit protecció a Europa.
Segons dades d’Eurostat, en 2013 els 28 països membres de la Unió Europea van tramitar la petició de protecció internacional de 435.000 persones. Malgrat que
suposa un increment del 23% respecte a 2012, és una
dada molt baixa si tenim en compte, per exemple, que
és inferior a la meitat de les persones refugiades sirianes assentades solament en un petit país com Líban.
El 70% de les sol·licituds d’asil es van gestionar en
només cinc països: Alemanya, França, Suècia, Itàlia
i el Regne Unit. Si Alemanya va tramitar el 29% de
sol·licituds, Espanya només va atendre l’1,03%.
El primer país d’origen d’aquestes persones va ser
Síria, amb 50.000 sol·licituds. Però cada vegada són
majors els obstacles que troben les persones procedents d’aquesta nació devastada per la guerra per accedir a la protecció a Europa (exigència de visat de
trànsit en països com Espanya, baixes quotes de reassentament, …). Amb prou feines el 3% de les persones
exiliades de Síria han aconseguit protecció internacional en l’espai de la UE, Noruega i Suïssa, encara que
existeix un notable desequilibri entre els països de la
Unió Europea també pel que fa als percentatges de
concessió de les diferents formes de protecció internacional.
Al juny de 2013, la Unió Europea va aprovar un nou
conjunt de directives i regulacions. Inclouen algunes

Sol·licitants d’asil a la
Unió Europea en el 2013
• Total dels 28 països membres:
435.000.
• Alemanya: 109.580.
• França: 60.100.
• Suècia: 54.260.
• Itàlia: 27.830.
• Regne Unit: 29.190.
• Espanya: 4.502.
Font: Eurostat i, per al cas d’Espanya, els
Butlletins estadístics mensuals de la OAR
de 2013.

millores del Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA),
però també, com va assenyalar el ECRE, aspectes negatius en relació amb la detenció de sol·licitants d’asil,
ja que la Directiva d’Acollida defineix de manera tan
àmplia els motius que l’autoritzen que podria encoratjar la seva pràctica sistemàtica. Així mateix, les mesures adoptades fins avui en el marc de l’establiment
del SECA no han aconseguit l’anhelada uniformitat en
l’aplicació d’aquestes polítiques en els Estats membres i persisteixen grans diferències en l’accés al procediment, l’acollida i altres aspectes relacionats amb la
protecció internacional. Per això, els Estats membres
hauran de traslladar i aplicar la nova normativa europea d’una manera uniforme, per evitar desigualtats en
el tractament de les persones refugiades i garantir-los
una adequada protecció.

Imatge de l’anterior centre de detenció per a persones refugiades i migrants a l’illa italiana de Lampedusa.
© ACNUR / A. Di Loreto.

3.2. El drama permanent de les fronteres
europees: Lampedusa, Bulgària… i Ceuta.
El blindatge de les fronteres europees a les persones
migrants i refugiades ha produït dues tragèdies recentment. A l’octubre, a l’illa italiana de Lampedusa dos
naufragis van costar la vida a centenars de persones, la
majoria procedents de països en conflicte com Eritrea i
Síria. Allò va desencadenar la indignació de moltes organitzacions de drets humans i la reacció d’organitzacions
internacionals com l’ACNUR o la OIM. Fins i tot el Papa
Francisco va alçar la seva veu. Segons l’OIM, en 2013
més de 45.000 persones van arriscar les seves vides per
intentar arribar per mar a les costes italianes i a l’illa de
Malta. La Unió Europea, en lloc d’analitzar les causes
profundes d’aquests fluxos migratoris, ha optat des de
fa anys per emmurallar els seus límits fronterers per impedir la seva arribada i també per aconseguir que els
països limítrofs i de trànsit assumeixin el paper de gendarmes.
El succeït a Ceuta el 6 de febrer de 2014 ho confirma.
Aquella matinada un grup nombrós de persones ori-

ginàries de l’Àfrica subsahariana va intentar accedir al
territori espanyol per diferents punts del perímetre. Al
impedir-ho la Guàrdia Civil, al voltant de 200 persones
es van endinsar en el mar per sortejar l’espigó i arribar
a la platja del Tarajal. Llavors, els efectius de la Guàrdia Civil van començar a disparar material antidisturbis i
una llanxa va intervenir per dificultar-los el pas. Almenys
quinze persones van perdre la vida i vint-i-tres van ser
retornades de manera immediata al Marroc de manera
absolutament irregular. Dies després, CEAR va presentar una denúncia davant la Fiscalia General de l’Estat, va
remetre un informe al Comissari per als Drets Humans
del Consell d’Europa i es va personar com a acusació
popular en les diligències obertes pel Jutjat d’Instrucció
nº 6 de Ceuta.
En els últims anys els governs europeus, amb el suport
de les operacions que Frontex ha implementat en el Mediterrani sud i central, han aconseguit el blindatge de les
fronteres i, amb això, el desplaçament dels fluxos migratoris de les rutes central i oriental del Mediterrani cap a
la Ruta dels Balcans. En concret, la impermeabilització
de la frontera entre Grècia i Turquia ha originat un canvi
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de la via d’accés de persones migrants i refugiades dins
de la ruta est del Mediterrani, perquè han desviat el seu
trajecte cap a la frontera entre Turquia i Bulgària, on les
sol·licituds d’asil s’han quintuplicat en tan sol un any, fins
a registrar-se 7.145 en 2013.
Però també Bulgària ha iniciat el procés de tancament
de la seva frontera amb la construcció d’una tanca i el
desplegament de 1.500 agents en frontera i amb el suport de l’Operació Posidó de Frontex. Això va provocar
que a la fi de 2013 l’arribada de migrants disminuís de
manera sensible. D’altra banda, el procediment d’asil i
les condicions d’acollida a les persones sol·licitants en
aquest país presenta tals deficiències que a principis de

Esto hay que cortarlo
El tràgic succés esdevingut el passat dia 6 a la frontera de
Ceuta, que va provocar 15 morts i la devolució irregular al
Marroc de 23 persones, i que ha commocionat a l’opinió
pública, ha posat en relleu, una vegada més, el fracàs
de les polítiques migratòries europees, obsessionades
per la contenció dels fluxos migratoris, obviant la realitat
dels països d’origen i qualsevol consideració humanitària.
Amb aquesta fèrria arquitectura política, els governs estan
tractant d’impedir l’arribada d’immigrants, refugiats i
l’accés a protecció internacional de persones que fugen de
la guerra, la misèria, la persecució... per trobar asil en un
país segur.
Les mesures de les autoritats espanyoles en el marc
d’aquestes polítiques violen els drets humans. Ho evidencia l’ús de material antidisturbis com a mètode «dissuasiu»
contra persones exhaustes que tractaven d’arribar nedant
a la costa, sent clarament una mesura desproporcionada,
inadequada i contrària a l’ordenament jurídic espanyol,
que ho considera una pràctica inhumana, degradant i un
ultratge a la dignitat, una cosa inadmissible en el marc
d’un Estat de Dret. D’altra banda, la devolució de les 23
persones que van trepitjar terra de Ceuta vulnera la Llei
d’Estrangeria i viola el Principi de no Devolució establert en
la Convenció de Ginebra de 1951, així com les normatives
de migració i asil espanyola i europea.
L’esdevingut a Ceuta és només la punta de l’iceberg. La
tanca de Melilla; la instal·lació de concertines, que està
produint ferides gravíssimes; el control de les fronteres en
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2014 una delegació del Parlament Europeu va
sol·licitar als Estats membres de la UE que paralitzessin la transferència de sol·licitants d’asil
en aplicació del Reglament de Dublín.
La impermeabilització de la frontera i les pèssimes condicions d’acollida eleven el risc que moltes
persones susceptibles de protecció internacional,
especialment les que fugen de Síria, s’inhibeixin de
sol·licitar-la allí i decideixin travessar Bulgària per vies
perilloses i clandestines amb l’objectiu d’aconseguir
arribar a un altre país europeu. •

Carlos Berzosa
col·laboració amb el Marroc –que continua
sense respectar els drets humans-; la
falta de procediments en frontera per
accedir a la protecció internacional; la
prohibició dels sol·licitants d’asil de
creuar a la Península, etcètera són
elements que posen en evidència
que Espanya vulnera la legislació.
Mentre uns traspassen les tanques, uns altres se salten la llei.
En CEAR ho tenim clar: això cal
tallar-ho, perquè en el control de
fronteres no tot val i no es pot actuar
manumilitari. Existeixen procediments
reglats d’obligat compliment i exigim
el compliment de la llei i l’establiment
de procediments que prioritzin el deure
de socórrer i els drets humans de les
persones que intenten arribar a la nostra
frontera buscant una oportunitat per rebre
protecció internacional en l’Europa dels
drets, les llibertats i la solidaritat
Article d’opinió publicat pel president de CEAR
a El Mundo el 25 de febrer de 2014.

4. Les persones refugiades
a Espanya.

4.1. Espanya solament rep l’1,03% de les sol·licituds
d’asil en la Unió Europea.
Al 2013, es va produir un notable increment del nombre de persones que van sol·licitar protecció internacional a Espanya: 4.502 enfront de les 2.588 de 2012.
Es tracta de la major xifra de l’últim lustre, molt similar
a la de 2008 (4.517), però segueix distanciant-se de la
tendència europea. De les 435.000 persones que van
demanar asil en la UE el passat any una part ínfima,
solament l’1,03%, ho va fer a Espanya.
Convé tenir present, a més, que aquest augment
obeeix al notable increment de peticions per part de
persones originàries de Mali (1.478) i Síria (725). Pel
que a aquest país, crida l’atenció el minso nombre
de sol·licitants a Espanya si tenim en compte l’èxode
descrit en el primer capítol del nostre Informe 2014 o
fins i tot el total de sol·licitants sirians en el conjunt de
la UE (50.000). Respecte a Mali, el creixement exponencial s’explica per l’agreujament del conflicte en la
primera meitat de 2013, que va obligar a moltes persones malianes que ja residien a Espanya a sol·licitar
asil surplace.
De les 4.502 persones que van demanar protecció internacional, 3.609 la van formalitzar en territori nacional, 381 en frontera, 306 en un Centre d’Internament
d’Estrangers i 206 en el que la OAR computa com
a “sol·licituds en ambaixada” (no es tracta de noves sol·licituds, sinó de peticions d’extensió familiar
de l’estatut de refugiat o de la protecció subsidiària

aconseguida ja per familiars d’aquestes persones a
Espanya). Madrid va ser, un any més, la primera província, amb 1.777 sol·licitants.
En 2013, a Mali i Síria els van seguir com a països
d’origen d’un major nombre de sol·licitants Algèria
(351), Nigèria (182), Somàlia (132), Palestina (130)
i Pakistan (102). En la instrucció dels expedients, la
OAR va mantenir orientacions com l’anomenat “criteri de prudència” respecte a les persones originàries
de Costa d’Ivori, que desnaturalitza el procediment,
ja que en molts casos la tramitació i resolució s’ha
dilatat durant anys a l’espera del canvi en la situació
d’aquest país.
Van persistir també les enormes dificultats per
sol·licitar asil de les persones que van arribar com a
polissons als ports espanyols. La intervenció del servei jurídic de CEAR en aquests casos va constatar
l’incompliment de la normativa vigent i la conculcació
dels drets d’aquestes persones. A més, per les dades
facilitades per primera vegada pel Govern, sabem que
només cinc polissons van demanar protecció internacional a Espanya entre 2008 i 2013, una xifra molt preocupant i que mereix una anàlisi especial en el capítol
10 del nostre Informe 2014.
4.2. El laberint de l’admissió a tràmit.
El 27 de març de 2013 la Secció Tercera de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va
dictar dues importants sentències que van reinter-
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Espanya i les persones
refugiades en xifres
• Al 2013, 4.502 persones van sol·licitar protecció internacional a Espanya, tan sols l’1,03% dels qui ho van fer en la
UE.
• Els països d’origen d’un major nombre de sol·licitants van
ser Mali (1.478), Síria (725), Algèria (351), Nigèria (182),
Somàlia (132), Palestina (130) i Pakistan (102).
• De les 4.502 persones que van demanar protecció internacional, 3.609 la van formalitzar en territori nacional, 381
en frontera, 306 en un Centre d’Internament d’Estrangers
i 206 en el que la OAR computa com a “sol·licituds en ambaixada” (no es tracta de noves sol·licituds, sinó de peticions,
d’extensió familiar de l’estatut de refugiat o de la protecció
subsidiària aconseguida ja per familiars d’aquestes persones
a Espanya).
• Madrid va ser, un any més, la primera província amb
1.777 sol·licitants, seguida de València (401), Barcelona
(342), Ceuta (321) i Almeria (244).
• Malgrat les dues importants sentències del Tribunal
Suprem del 27 de març de 2013, gairebé el 60% de les 687
persones que van sol·licitar asil en un lloc fronterer o en un
CIE van ser directament denegades.
Persones desplaçades a la República Democràtica del Congo.
© ACNUR / P. Taggart.

la va rebre. Aquestes quatre persones van ser retornades al buc sense
que poguessin demanar asil a València, a pesar que dos havien expressat
aquesta voluntat.

pretar les causes de denegació en el procediment en
frontera introduïdes per la nova Llei d’Asil en 2009.
El Tribunal Suprem va exhortar a la OAR a fer “una
aplicació prudent i restrictiva” d’aquesta possibilitat
per les seves greus conseqüències per a la persona
interessada.

Per això, CEAR va realitzar l’oportuna denúncia, advertint que el buc navegava cap a Las Palmas, perquè allí poguessin tenir accés al procediment
d’asil. Així, després de les reiterades peticions també del Defensor del Poble, els dos polissons van poder sol·licitar protecció internacional en la comissaria de la Policia Nacional de la capital gran canària. A les altres cinc
no se’ls va deixar desembarcar, ni van poder disposar d’assistència lletrada, i van romandre en el buc quan va salpar el 20 d’octubre. Un any més,
CEAR sol·licita la modificació del protocol i instruccions que s’apliquen en
el cas de persones que viatgen com a polissons per garantir l’assistència
lletrada des del primer moment, i si escau l’accés al procediment d’asil.

No obstant això, la OAR va continuar inadmetent a
tràmit o denegant directament la protecció a un elevat percentatge de les persones que van sol·licitar
asil en un lloc fronterer. Les dades són contundents:
de les 687 persones que van sol·licitar asil en frontera i en els CIE, 410 van ser directament denegades
(gairebé el 60%). Més preocupant encara és la realitat de l’aeroport de Madrid-Barajas, el principal punt
fronterer en matèria d’asil a Espanya. Si prenem les
sol·licituds de protecció internacional tramitades per

L’ Odissea dels polissons
El 15 d’octubre de 2013 el servei jurídic de CEAR a València va tenir coneixement de l’arribada de quatre persones que viatjaven com a polissons
en el buc MSC Chiara, de bandera panamenya. La informació va ser comunicada per una lletrada del torn d’ofici, qui va assenyalar que aquestes
quatre persones havien passat a la disposició de la Fiscalia de Menors.
Davant aquest fet, CEAR va demanar informació a la Delegació del Govern
i va posar en antecedents a l’Oficina del Defensor del Poble.
Després d’efectuar les primeres indagacions, les persones que viatjaven
com a polissons en aquell vaixell van resultar ser set, totes elles originàries
de Ghana. Dos de les quatre que van ser conduïdes davant la Fiscalia
de Menors van expressar allí la seva voluntat de sol·licitar l’estatut de
refugiades, una altra va manifestar que volia treballar a Espanya i l’altra
va assegurar que tenia 15 anys; tot això va quedar recollit documentalment. CEAR va requerir informació de les altres tres persones, però no

• Al 2013, la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi solament va aprovar la concessió de l’estatut de refugiat a 206
persones, la menor xifra des de l’entrada en vigor de la nova
Llei d’Asil. 376 persones van aconseguir alguna de les altres
formes de protecció. La CIAR va donar una resposta negativa
a 1.251 persones. En canvi, a Alemanya 10.910 persones
van ser reconegudes amb l’estatut regulat per la Convenció
de Ginebra de 1951, 8.925 a França, 7.475 a Gran Bretanya, 6.750 a Suècia o 3.910 a Bèlgica.
• Al 2013, Espanya solament va reconèixer com a refugiada
a una víctima de les xarxes de tracta d’éssers humans, a
pesar que Nacions Unides considera aquesta pràctica com
una “forma d’esclavitud moderna”.
Font: Butlletins mensuals d’asil
de la OAR i Eurostat.
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CEAR en 2013 i excloem a les persones originàries de
Síria, Afganistan, Mali, l’Iraq, Somàlia i Sri Lanka, totes
les altres excepte 14 van ser denegades. En els CIE
de València i Madrid la major part de les sol·licituds
també van anar directament denegades; en canvi, en
el de Las Palmas la majoria van ser admeses a tràmit.

Espanya i l’èxode sirià
Al 2013, van sol·licitar protecció internacional a Espanya 725
persones originàries de Síria. El ministre de l’Interior va signar
resolucions d’asil que van afectar a 152 ciutadans i ciutadanes d’aquest país. Només quatre van obtenir el reconeixement de la condició de persona refugiada. En canvi, 146 van
aconseguir la protecció subsidiària i dues van ser rebutjades.
És cert que amb l’actual legislació les persones beneficiàries
d’una protecció subsidiària tenen una situació legal molt propera a la de les refugiades, però en qualsevol cas aquestes
xifres evidencien una concepció molt restrictiva de la figura
contemplada en la Convenció de Ginebra de 1951.

En els últims anys, tant ACNUR com a Nacions Unides
han expressat la seva preocupació per la vulneració
dels drets de les persones la sol·licitud de les quals ja
ha estat admesa a tràmit a Ceuta i Melilla. Allí les autoritats impedeixen el seu trasllat a la Península i per
tant les condemnen a esperar una resolució positiva
sobre la seva sol·licitud de protecció internacional.
Se’ls discrimina respecte als que estan en la mateixa
situació en la resta del territori nacional, que no tenen
limitació en el seu dret de circulació dins del mateix.
I també queden excloses dels trasllats de migrants
organitzats de manera periòdica per l’Administració
per raons humanitàries. Malgrat les reiterades peticions de l’Oficina del Defensor del Poble i de les successives sentències del Tribunal Superior de Justícia

La interpretació errònia del Govern la podem il·lustrar amb el
cas d’un jove sirià, J. K., que en 2011 va participar juntament amb els seus amics en les manifestacions contra el
règim, va sofrir cops i va ser detingut en diverses ocasions.
Posteriorment, personal de l’exèrcit va començar a reclutar a
joves com a soldats i els que es negaven eren empresonats
o assassinats. J. K. té amics que es van oposar i desconeix si
els han matat. Ell tampoc volia ser obligat a participar en la
guerra civil que està destrossant el seu país.

Y. A., un home de nacionalitat maliana, va formular la seva
sol·licitud d’asil a Ceuta el 4 d’agost de 2012. Posteriorment, davant la prohibició de traslladar-se a la Península, el
servei jurídic de CEAR va interposar una demanda per a la
protecció dels drets fonamentals contra la Del·legació del
Govern davant el Jutjat del Contenciós- Administratiu de la
ciutat, que va ser estimada el 16 d’octubre de 2013.
A principis de gener de 2014, I. A. es va personar en la
comissaria de la Policia Nacional per confirmar que amb
la seva targeta de sol·licitant d’asil admès a tràmit podria
traslladar-se a la Península. Malgrat lliurar una còpia de la
citada sentència estimatòria, li van indicar que aquesta targeta solament tenia validesa a Ceuta i que no podia creuar
l’Estret… L’interessat va al·legar que des d’agost de 2012
estava a l’espera d’una resposta a la seva sol·licitud de
protecció internacional i que, com era conscient que els qui
no la sol·liciten es beneficien del trasllat a centres d’acollida
en la Península, la seva renúncia era l’única sortida per sortir
definitivament de Ceuta.
El 15 de gener de 2014 es va personar en l’Oficina
d’Estrangers per presentar la seva renúncia al procediment
d’asil i l’endemà passat va lliurar un escrit davant l’Oficina
del Defensor del Poble en el qual va exposar els motius que
li havien induït a això.

Una familia siria dirigint-se al Líban el febrer de 2014.
© ACNUR / A. McConnell.

d’Andalusia, la situació persisteix i té conseqüències
dramàtiques, ja que algunes persones no presenten
la seva sol·licitud i unes altres renuncien a la mateixa
per intentar creuar clandestinament a la Península i
formalitzar-la allí i no quedar així atrapades durant
anys en una de les dues ciutats.
4.3. L’escàs compromís d’Espanya amb la
protecció de les persones refugiades.
El passat any, segons Eurostat, els 28 països membres
de la UE van reconèixer com a refugiades a 49.510
persones. 10.910 ho van anar a Alemanya, 8.950 a
França, 7.475 a Gran Bretanya, 6.750 a Suècia, 3.910
a Bèlgica. En canvi, a Espanya la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi només va aprovar la concessió de
l’estatut de refugiat a 206 persones. És la menor xifra
des de l’entrada en vigor de la nova Llei d’Asil. 376

persones van aconseguir alguna de les altres formes
de protecció. En canvi, la CIAR va donar una resposta
negativa a 1.251.
Crida poderosament l’atenció que, de les resolucions de protecció internacional signades pel ministre de l’Interior en 2013, 152 van afectar a persones
originàries de Síria i solament quatre van obtenir
l’estatut de refugiat, en una concepció molt restrictiva
de la figura contemplada en la Convenció de Ginebra
de 1951. De la resta, 146 van aconseguir la protecció subsidiària. Sorprèn també la denegació gairebé
absoluta de la protecció internacional a les persones
originàries de països com Algèria, Camerun, Nigèria
o Costa d’Ivori. En 2013, es va mantenir en general
la conformitat dels tribunals en la valoració de les resolucions del ministre de l’Interior pel que fa a la concessió de l’estatut de persona refugiada, en contrasta

Un dia van ser a buscar-li a la seva casa. Com no es trobava
allí, li van deixar un document de reclutament forçós i van
comunicar a la seva família que tornarien i que, si llavors no
li trobaven, dictarien una ordre de crida i cerca contra ell. Per
aquest motiu va decidir emprendre el camí de l’exili. Va entrar
de manera clandestina a Turquia, on temia ser detingut i
retornat al seu país per la policia a canvi de diners. Per aquest
motiu, es va veure obligat a pagar una gran suma a una persona que va prometre portar-li a Europa. Finalment, va arribar
a Espanya, on va sol·licitar l’estatut de refugiat.
Un any i mig després, van resoldre el seu expedient i el
ministre de l’Interior va signar la concessió de la protecció
subsidiària. No obstant això, és evident que la fugida d’un jove
del seu país en temps de guerra per evitar un reclutament
forçós és un cas digne de rebre l’estatut.

amb els avanços que es van produir en la jurisprudència europea.
Entre les víctimes de les xarxes de trata, en 2013 Espanya tan sol va reconèixer a una la condició de refugiada, malgrat les greus violacions dels drets humans
que aquestes dones han sofert. La OAR segueix
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denegant la immensa majoria de les peticions de protecció internacional per aquest motiu i remetent a la
Llei d’Estrangeria perquè puguin regularitzar la seva
permanència a Espanya si col·laboren en la lluita
contra les xarxes que trafiquen i exploten als éssers
humans. Com a element positiu, l’any passat es va
avançar en la sistemàtica aplicació del Protocol Marc
de Protecció de les Víctimes de Tracta d’Éssers humans.
En matèria d’ apatrídia, el més rellevant en 2013 va
ser el reconeixement d’aquest estatut a trenta persones originàries del Sàhara Occidental. Una part
d’elles ho van obtenir per resolució de la OAR,
que per fi va assumir la reiterada jurisprudència
que des de la important sentència del Tribunal Suprem del 20 de novembre 2007
exigia que Espanya reconegués
aquesta condició a les persones sahrauís.

4.4. El dur impacte d’una llarga
crisi econòmica.
La crisi econòmica va seguir copejant als sectors socials més vulnerables i entre ells es troba el de les
persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades. Les successives retallades en les polítiques
públiques els colpegen encara més que a la resta de
la població i els han col·locat en una situació crítica
que ni l’II Pla Estratègic de Ciutadania i Integració
(2011-2014), ni el nou Pla Nacional d’Inclusió Social
(2013-2016), aprovat el 13 de desembre de 2013 pel
Consell de Ministres, han aconseguit resoldre. En
2014 ha començat a funcionar el Fons d’Asil i Immigració Europeu que unifica els programes existents
per a les persones refugiades.
En aquest context, és molt difícil per a una persona
refugiada tornar a prendre el control de la seva vida
de manera autònoma, recuperar la llibertat plena que
li va ser arrabassada al seu país d’origen. Tots els recursos que existien en matèria de formació, inserció
laboral, habitatge, assistència psicològica o aprenentatge de l’idioma per afavorir aquest procés s’han
limitat al màxim producte de les retallades als pressupostos que sostenen les polítiques públiques i les
subvencions a les organitzacions especialitzades.

LA TRUCADA DE DAOUDA
Daouda portava més d’un any a Canàries. Després d’haver
arribat en una piragua i passejar durant dos mesos dormint
en hivernacles abandonats, algú li va apropar fins a la delegació territorial de CEAR, on va saber del seu dret a sol·licitar
asil. Després d’un any residint en un centre d’acollida i rebent
l’orientació del seu equip tècnic, va aprendre espanyol amb
fluïdesa, va fer cursos de carretoner,, de podador de palmeres
i de manipulador d’aliments i, amb l’autorització de treball a
la seva mà, va començar una cerca ben organitzada i activa,
encara que infructuosa, d’ocupació.
Després de sortir del centre d’acollida va compartir habitatge
amb un parell de compatriotes i, després de quatre mesos
sense aconseguir un lloc de treball, va prendre la decisió,
tantes vegades retardada, d’abandonar l’arxipèlag i traslladarse a Almeria o Murcia, des d’on altres compatriotes, que ja
van passar per Canàries, li havien informat que alguns dies
aconseguien treball en les tasques agrícoles. D’aquesta
manera, va haver de tornar a deixar el món que coneixia, les
seves xarxes de suport, els seus espais per, aquesta vegada
amb avió i de manera segura, tornar a començar. El director
del centre d’acollida que CEAR gestiona a Canàries recorda
que, en acomiadar-se, li va dir: “Si em va bé, tindràs notícies
meves”. Mesos després, un matí va sonar el telèfon del centre d’acollida: “Estic bé, algun dia tinc treball, viu a Almeria”.

Finalment, en 2013 va
culminar el llarg procés
d’introducció de la iniciativa privada, ara ja
sí amb finalitats de lucre,
en matèria d’intermediació
laboral. Els requisits de solvència
financera establerts en l’Acord-Marc
licitat a l’agost per a la selecció de les
agències de col·locació van excloure en
la pràctica a la major part de les ONG, en
molts
casos especialitzades en els col·lectius amb
més dificultats d’accés al mercat laboral,
entre ells el de les persones refugiades. Al novembre, el procés va quedar paralitzat a causa
dels recursos judicials presentats per a les agències excloses •

5. Propostes per reforçar la
protecció de les persones
refugiades a Espanya.

Un refugiat sirià de 70 anys que va
haver d’abandonar la seva llar a Homs.
© ACNUR / Lynsey Addario.

A) MATÈRIA LEGISLATIVA
1. La reforma de la Llei d’Asil per incloure les condicions
d’accés al procediment de les persones que desitgen
sol·licitar protecció internacional en les missions diplomàtiques espanyoles (ambaixades i consolats).
2. La supressió de la causa d’inadmissió de les
sol·licituds de protecció internacional a Espanya de
les persones nacionals de països de la Unió Europea
quan reuneixin els requisits establerts en la Convenció
de Ginebra.
3. La inclusió en la Llei d’Asil d’un títol específic que
reguli la apatrídia, configurant així un marc general
d’aquesta figura de protecció internacional a Espanya
que fins ara solament té un rang reglamentari.
4. L’aprovació del Reglament de la Llei d’Asil amb la
consideració de les aportacions ja realitzades per les
organitzacions no governamentals especialitzades. La
demora, que ja aconsegueix els quatre anys, està dificultant en gran manera aspectes molt importants per
a la seva aplicació, com són el reagrupament familiar,
la valoració de les raons humanitàries, la tramitació de
visats relacionats amb l’asil en missions diplomàtiques,
l’aplicació dels terminis en el procediment en frontera i
en els CIE, les condicions per realitzar una segona entrevista per part de la instrucció o els criteris en relació
amb les raons humanitàries.
També cal esmenar la falta de desenvolupament de
l’article 46 de la Llei d’Asil respecte a les persones es

pecialment vulnerables i la necessitat d’un tractament
diferenciat, a dia d’avui inexistent.
5. El Govern ha de traslladar i aplicar la normativa europea d’asil aprovada al juny de 2013 d’una manera uniforme, reforçant la seva cooperació amb la resta dels
estats membres, amb ACNUR i amb l’Oficina Europea
de Suport a l’Asil (EASO) per evitar desigualtats en el
tracte a les persones sol·licitants d’asil i refugiades,
garantint-los una protecció adequada.
6. El reconeixement de la tracta d’éssers humans com
un motiu de concessió d’asil. Per a això, cal aprovar
una Llei Integral contra la Tracta que es desenvolupi
des d’una perspectiva de defensa i respecte dels drets
humans. Al maig de 2013 es va reconèixer per primera vegada la condició de refugiada a una dona víctima
de tracta amb finalitats d’explotació sexual. Malgrat
això, no s’ha produït un canvi de criteri de l’Oficina
d’Asil i Refugi en relació amb les víctimes de tracta que
sol·liciten protecció internacional, ja que es continua
denegant la protecció en considerar que incompleixen
els requisits de la Convenció de Ginebra i al fet que
la legislació d’estrangeria preveu la seva protecció si
col·laboren amb les autoritats. Per tant, CEAR considera necessari garantir el tractament diferenciat a les
víctimes de tracta amb finalitats d’explotació sexual en
el marc del procediment de protecció internacional i el
reconeixement de la seva condició de refugiades.
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B) ACTUACIÓ DE LES AUTORITATS
GOVERNAMENTALS

de elegibilitat.
20. Concloure la instrucció dels expedients que pateixen reiterats retards de manera injustificada, cas de
Mali, i resoldre aquells que estiguin pendents, molts
d’ells anteriors a l’entrada en vigor de la Llei d’Asil vigent a finalitats de 2009.

7. La supressió de l’exigència del visat de trànsit per a
les persones originàries de països en conflicte, com Síria,
o la població del qual sofreix greus violacions de drets
humans.

C) ACOLLIDA I INSERCIÓ LABORAL

8. Garantir l’accés al procediment de protecció internacional en totes les dependències policials i l’adequada
formació continuada de tots els agents que intervenen
en el mateix a fi d’assegurar la qualitat del procediment i
l’assessorament legal en tots els casos.
9. Les Delegacions del Govern a Ceuta i Melilla han de
permetre l’accés a la Península a les persones sol·licitants
d’asil admeses a tràmit, a fi de corregir una situació que,
com ja s’ha analitzat, està originant que moltes persones
necessitades de protecció no presentin la seva sol·licitud
i unes altres l’hagin retirat i arrisquin la seva vida per arribar de manera clandestina a la Península.
10. L’aprovació de les mesures necessàries per regular l’accés del personal de les ONG a les dependències
frontereres, als Centres d’Internament d’Estrangers i als
bucs en cas de detecció de polissons.
11. La modificació i millora del protocol i les instruccions
que s’apliquen en el cas de les persones que viatgen
com a polissons. La regulació vigent no els garanteix
l’assistència lletrada i l’assessorament de les ONG especialitzades, ni tampoc l’accés amb garanties al procediment de protecció internacional.
12. El Govern ha d’activar els dispositius de protecció
necessaris en cas de crisis humanitàries i engegar el
mecanisme d’assistència immediata en cas d’afluència
massiva de persones desplaçades previst en la Directiva
de Protecció Temporal i en el Reial decret 1325/2003.
13. El Govern ha d’augmentar el compromís amb els
contingents anuals de reassentament de persones refugiades i assumir una responsabilitat molt major davant
crisis humanitàries com la qual Síria sofreix en l’actualitat.
Espanya es troba a la cua dels països europeus que des
de l’inici del conflicte han aprovat quotes de reassentament per a les persones refugiades que fugen d’aquest
conflicte.
14. Les autoritats han d’establir les mesures per assegurar el respecte dels drets humans i evitar la pèrdua de
vides humanes a les fronteres, impedint especialment
l’ús de material antidisturbis i retirant les concertines

instal·lades en els perímetres fronterers de Ceuta i Melilla.

21. La crisi econòmica no pot suposar més retallades
de les polítiques públiques per a l’acollida i integració de
les persones refugiades. Ha de garantir-se l’articulació
de sistemes d’acollida que assegurin a totes les persones sol·licitants d’asil una vida digna i posar-se els
mitjans oportuns per atendre a persones en situació
d’especial vulnerabilitat o amb necessitats particulars.

15. El Govern ha de garantir el cessament de les devolucions il·legals de persones que arriben a les fronteres
espanyoles i assegurar el respecte del principi de no
devolució a països on la seva vida corri perill i poguessin sofrir penes o tractes inhumans o degradants, així
com facilitar el seu accés al procediment de protecció
internacional.

22. En el marc del Sistema Europeu Comú d’Asil, han
d’aprovar-se noves normes que harmonitzin els beneficis que comporta la protecció internacional, especialment respecte al dret de residència i l’assistència
sanitària, mitjançant polítiques duradores que al seu
torn afavoreixin l’aprenentatge de la llengua i l’accés a
l’ocupació com a factors essencials d’integració.

16. El Govern ha de garantir que cap persona sigui retornada, en aplicació del Reglament de Dublín, a països
que no garanteixin un sistema de protecció i acollida
just i eficaç. L’existència de vincles familiars ha de ser
valorada en aquests procediments.

23. Cal que l’Administració central ofereixi els mitjans
que impedeixin la paralització.

Imatge de la ciutat siria d’Aleppo, destruïda després
de tres anys de guerra civil. © ACNUR.

17. Aplicar la jurisprudència del Tribunal Suprem en matèria de sol·licituds de protecció internacional en llocs
fronterers i CIE, ja que, malgrat aquesta jurisprudència,
en 2013 la OAR va seguir inadmetent o denegant un
elevat percentatge de les sol·licituds, solament matisat
per l’alt índex d’admissions d’algunes nacionalitats.
18. En relació amb l’ús d’informació sobre el país
d’origen en la presa de decisions, cal garantir que les
resolucions continguin una referència a la informació
utilitzada i les fonts consultades, així com una motivació detallada i individualitzada en relació amb les causes i els criteris que determinen la resolució adoptada.
D’aquesta manera, no es dificultaria la possibilitat de
recórrer les decisions davant els tribunals competents,
alguna cosa especialment preocupant en les sol·licituds
plantejades en frontera i en els CIE a causa dels reduïts
terminis d’aquest procediment.
19. Augmentar el nombre de les entrevistes en la fase

24. En el context del nou període de planificació
dels fons estructurals 2014-2020, ha d’assegurar-se
l’aplicació d’almenys un 20% dels fons a la lluita contra
la pobresa, l’exclusió social i la discriminació, enfortint
les actuacions encaminades a impulsar la cohesió social, la integració i la convivència.
25. Les administracions públiques han d’apostar per
impulsar i reforçar la participació del Tercer Sector
d’Acció Social en el disseny, implementació, seguiment
i avaluació de les polítiques d’integració, convivència i
cohesió social.
26. El Reglament d’Asil haurà d’oferir una via que faciliti
la regularització de les persones que no han aconseguit
el reconeixement de la protecció internacional en els supòsits d’arrelament. També ha d’incloure la possibilitat
d’un nou model d’arrelament laboral amb la concessió
d’una autorització de treball i residència quan demostrin
que les relacions laborals que mantenen han superat
els sis mesos.
27. El Reglament d’Asil també haurà de brindar un mecanisme perquè quan una persona sol·licitant d’asil

quedi sense protecció internacional pugui obtenir (per
haver estat residint com a tal durant mesos o, fins i tot
anys legalment al nostre país) un tractament diferent a
qualsevol altra en situació administrativa irregular, que
no l’obligui a complir els requisits de les autoritzacions
per circumstàncies excepcionals que regula la legislació
d’estrangeria.
28. El Ministeri d’Educació ha de tenir en compte
l’especial dificultat de les persones sol·licitants d’asil
i refugiades per complir els requisits exigibles per a
l’homologació dels títols acadèmics. A les exigències
comunes que sorgeixen en el procediment (legalització
dels títols, traducció…), que poden demorar diversos
anys el procés, s’hi afegeix la dificultat d’aconseguir documentació oficial dels seus països d’origen quan han
fugit a causa de la persecució.
29. És necessari introduir mesures diferents a les engegades fins al moment en les tasques d’intermediació
laboral, perquè suposen un “procés de privatització” de
la cerca d’ocupació. És imprescindible l’increment de la
dotació pressupostària dels serveis públics d’ocupació
per atendre el treball d’intermediació laboral des dels
serveis públics.
30. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha de
desenvolupar mesures per a la valoració i el seguiment
mitjançant indicadors fiables de les dades referides a la
integració laboral de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades. Es tracta d’una eina
necessària i útil per al disseny i l’avaluació de mesures
concretes per a aquest col·lectiu en aquesta matèria.
31. El desenvolupament de campanyes d’informació i
sensibilització sobre les persones refugiades i la seva
singularitat a fi d’eradicar els prejudicis xenòfobs i racistes i de fomentar els valors de l’hospitalitat, la solidaritat
i el respecte als drets humans.
32. La promulgació de mesures concretes des de les
administracions públiques per prevenir la discriminació en l’àmbit laboral de les persones refugiades i
sol·licitants d’asil •
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La nostra anàlisi crítica no pot ser una invitació a la
inacció i al conformisme. Tot el contrari. Una vegada
més en la història de la nostra organització convoquem al compromís amb les persones refugiades…

Alguns països, com el Mèxic de Lázaro Cárdenas o
el Xile de Pablo Neruda, van ser solidaris amb els refugiats espanyols, que allí van poder reconstruir les
seves vides i van llaurar una petjada imperible.

I ara, quan la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat acaba de complir 35 anys, ho fem també des
de la Memòria Democràtica. Fa 75 anys, en el cru
hivern de 1939, més de mig milió de republicans
espanyols van emprendre, després de l’amarga
derrota, el camí de l’exili a través dels Pirineus. En aquesta travessia va morir un
dels nostres grans poetes, Antonio
Machado, qui no va tornar mai i
la modesta tomba dels quals a
Collioure és un lloc que recorda
permanentment la desesperada peregrinació dels nostres avantpassats.

Al llarg d’aquestes tres dècades i mitjana, milers
de persones han recolzat el nostre treball, el nostre compromís amb la defensa del dret d’asil. En
els últims anys, molt difícils per a la nostra organització, hem sentit la calor i el suport i respecte cap
a la nostra labor. CEAR va néixer al maig de 1979
producte del compromís d’un ampli i plural conjunt
d’organitzacions i personalitats que van conjuminar
les seves voluntats per fer realitat el que consagra
la Constitució de 1978: Espanya ha de ser una terra
d’asil per a les persones que fugen de la persecució…

