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Fotografia de Portada: Imatge d’una platja del
sud de l’illa grega de Lesbos. © Olmo Calvo.
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Resum executiu
Informe 2016
Les persones refugiades
a Espanya i Europa

Un grup de persones refugiades procedents de Síria y Afganistan a bord d’una fràgil embarcació amb destí a l’illa grega de Lesbos. El 2015, ACNUR estima que 3.770 persones
refugiades van morir ofegades al Mediterrani. © ACNUR / Ivor Prickett.
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1. Introducció.

La ciutat síria d’Homs destruïda després de cinc anys de guerra. © ACNUR / Andrew McConnell.

El catorzè informe anual de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
analitza la situació de les persones refugiades al món, a la Unió Europea i, principalment, a Espanya. A finals del 2014,
gairebé 60 milions de persones s’havien
desplaçat forçosament a causa de conflictes armats i de violacions dels drets
humans, una xifra que és la més alta des
del final de la Segona Guerra Mundial.
L’agreujament del conflicte siri va obligar a centenars de milers de persones a
buscar un lloc segur al nostre continent
i, davant la impossibilitat d’arribar per
vies legals i segures, van haver d’arriscar
les seves vides creuant el Mediterrani en
embarcacions fràgils. La successió contínua de tragèdies al mar, que va costar
la vida a gairebé quatre mil persones el
2015, va commoure la ciutadania europea, sobretot amb la fotografia del cos
sense vida del petit Aylan arrossegat a
una platja. Tot i la mobilització social,
tots els acords dels líders europeus per
reubicar i reassentar 180.000 persones
refugiades van quedar en paper mullat
per la falta de solidaritat i la priorització
de l’externalització de fronteres amb
acords com el subscrit amb Turquia el
març d’aquest any, que CEAR ha denunciat. El 2015, Espanya va atendre
gairebé quinze mil sol·licitants d’asil,
la xifra més alta que s’ha registrat mai,
però que tan sols va representar, un any
més, l’1% de tots els sol·licitants d’asil
dels 28 països de la Unió Europea. A
més a més, el govern només va concedir l’estatut de refugiat a 220 persones
i la protecció subsidiària a 800, mentre
que va denegar qualsevol tipus de protecció al 68,5% de les persones a les
quals va resoldre l’expedient. Va continuar la pràctica de les “devolucions en
calent” a Ceuta i Melilla, recentment
censurades per les Nacions Unides, i
també van seguir les dificultats d’accés
al procediment d’asil als CIE i per part
des polissons. Un any més, el dret d’asil
va retrocedir de forma alarmant a Espanya i a Europa.•
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2. Les persones
refugiades al món.
Una dels milers de persones refugiades de Burundi que viuen a Tanzània. © ACNUR / Benjamin Loyseau.

En l’últim lustre, la diàspora del poble sirià ha
provocat el major èxode des de la fi de la Segona
Guerra Mundial, el 1945. A data de 5 de maig de
2016, la guerra civil en aquest país ja havia originat l’exili de quasi cinc milions de persones, més
de la meitat assentades a Turquia. Dels 59,5 milions de persones desplaçades forçosament que
hi havia al planeta a finals de 2014 (vuit milions
més que l’any anterior), 19,5 milions estaven registrades com a refugiades, 38,2 milions romanien dins de les fronteres del seu país d’origen
i 1,8 milions estaven a l’espera de la resolució
de la seva sol·licitud de protecció internacional.
L’ACNUR estima que el 2015 la xifra de desplaçament forçat al món va superar els seixanta milions
de persones.
Les persones refugiades responen a un perfil molt
jove (el 51% té menys de 18 anys) i el 86% viu als
països més empobrits. Les possibilitats d’obtenir
protecció internacional i d’emprendre una nova
vida en un país industrialitzat són cada vegada
menors, a causa de la progressiva impermeabilització de les fronteres, i per tant les travessies
que emprenen les persones refugiades són més
arriscades i perilloses: gairebé quatre mil persones van perdre la vida al Mediterrani al 2015, una

xifra que suposa el 70% del total de les que s’han
produït al món.
Orient Mitjà és la regió del planeta que genera un major desplaçament forçat de població,
a causa de la persistència del conflicte palestí,
la inestabilitat a Iraq i, sobretot, el conflicte que
dessagna Síria des del 2011. Les últimes xifres
de maig de 2016 revelen una tragèdia de proporcions immenses: gairebé 4,9 milions de persones
refugiades i 7,6 milions de persones desplaçades
dins de les fronteres d’un país devastat, on més
de 100.00 civils han mort per la guerra i més de
640.00 sobreviuen en ciutats assetjades militarment. A Palestina, va persistir el bloqueig sobre
la Franja de Gaza i els atacs sobre els territoris
autònoms palestins per part de l’Estat d’Israel,
que van causar la mort de més de cent persones i
prop de vint mil persones ferides. A Iraq va continuar l’enfrontament armat entre les forces governmanetals i diversos grups de l’oposició. A l’Iran,
va seguir la repressió contra activistes de drets
humans i l’aplicació massiva de la pena de mort.
A més d’Orient Mitjà, altres regions del món, especialment l’Àfrica, van generar un volum important de desplaçament forçat. •

Imatge del campament de refugiats d’Idomeni (Grècia), a prop de la frontera amb Macedònia, que ha estat desallotjat el maig
de 2016. © ACNUR / Achilleas Zavallis.

Més de 60 milions de persones
desplaçades forçosament
L’ACNUR estima que al 2015 es va superar la xifra de 59,5 milions de persones que a
finals del 2014 havien abandonat les seves llars a conseqüència de la violència i les
violacions de drets humans. En aquell moment, d’aquests 59,5 milions de persones:
• 19,5 milions eren persones refugiades: 14,4 milions emparades per l’ACNUR i 5,1 milions per
l’agència de les Nacions Unides per a les persones refugiades palestines (la UNRWA).
• 38,2 milions de persones romanien desplaçades dins de les fronteres dels seus països.
• 1,8 milions eren sol·licitants d’asil..

A maig de 2016, la guerra de Síria ja havia forçat l’exili de gairebé 4,9 milions de persones i el
desplaçament de 7,6 milions.
Font: ACNUR.
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3. Europa i les persones
refugiades.
Durant el 2015, centenars de milers de persones refugiades van trucar a les portes d’una Europa convertida en fortalesa. Fugien de guerres i de
violacions sistemàtiques de drets humans. Davant
del tancament de les vies legals i segures per accedir a la protecció internacional no van tenir més
remei que arriscar les seves vides al Mediterrani o
intentar travessar fronteres afilades de perímetres
fortificats. L’any passat, els 28 països de la UE van
atendre 1.321.600 sol•licitants d’asil, però amb un
repartiment molt desigual: només Alemanya es va
ocupar de 476.510, mentre que per exemple Espanya va batre el seu rècord ridícul anual amb prop de
15.000, tan sols l’1% del total. Altres països, com
Hongria, van imprimir un segell xenòfob i autoritari a
les seves polítiques d’asil. Mentre milers d’europeus
i europees, organitzacions socials i governs munici-

pals i regionals es van mobilitzar en defensa d’una
resposta humana per a les persones refugiades, els
dirigents de la UE i els governs nacionals van quedar atrapats en la seva falta de voluntat política i en
l’embolic burocràtic. Van ser incapaços de superar
la retòrica i oferir la resposta necessària i compartida
davant d’un drama sense precedents a Europa des
de les guerres dels Balcans als anys 90. A finals de
maig de 2016, només s’havien pogut reubicar 1.716
de les 180.000 persones que van acordar l’any passat, de les quals només 105 a Espanya.
La Unió Europea necessita un verdader i eficaç Sistema Europeu Comú d’Asil, inspirat en el que reconeix com a principis fundacionals. Un any més, es
van identificar diferències notables entre els percentatges de concessió de protecció internacional, així

Persones refugiades creuant la frontera de Macedònia amb Sèrbia el gener de 2016. © ACNUR / Igor Pavicevic.

com en les condicions d’acollida. Aquesta realitat fa
més llunyana la consecució d’un Sistema Europeu
Comú d’Asil.
Si no es produeix un canvi urgent en la direcció de
les polítiques de migració i asil de la Unió Europea,
el dret d’asil serà un record del passat per a una

comunitat de nacions que es vanagloriava de ser referència en matèria de drets humans. L’accés a vies
legals i segures perquè les persones puguin arribar
a territori europeu, la fi de les devolucions il•legals a
les seves fronteres exteriors i la garantia d’una protecció adequada i d’una acollida digna han de ser
eixos prioritaris.

Sol•licitants d’asil a la Unió Europea
			2015
• Unió Europea
• Alemanya
• Hongria
• Suècia
• Àustria
• Itàlia
• França
• Espanya*

1.321.600
476.510
177.135
162.450
88.160
84.085
75.750
14.780

		
		
		
		
		
		
		
		

2014
625.000
202.645
42.775
81.180
28.035
64.625
64.310
5.947
Font: Eurostat.

* El 2015, Espanya va ocupar el lloc 13è entre els 28 països de la UE. Segons les dades provisionals
de la OAR, 14.881 persones van sol•licitar asil a Espanya el 2015.
Dos refugiats africans internats al centre de Lampedusa (Itàlia). © ACNUR / Francesco Malavolta.
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9 KM
ARRIBADA:
SKALA SIKAMINEA

TURQUIA

LESBOS

“Durant el 2015 han arribat des de Turquia aproximadament unes 500.000 persones a l’illa de Lesbos, que té una població d’uns 85.000 habitants. (...)
Després de l’estiu, l’illa es va convertir en un lloc on
les organitzacions internacionals, ONG i persones
voluntàries procedents de tots els llocs del món van
començar a instal•lar-se i a treballar amb les persones que arriben a l’illa. Els voluntaris, activistes,
ONG grans i petites com Metges sense Fronteres,
Save the Children, Oxfam i autoritats i institucions
han treballat des de llavors de forma harmònica i organitzada mantenint competències clarament diferenciades. La ciutadania de l’illa també ha mostrat la
seva màxima solidaritat davant d’aquesta situació,
un fet molt digne d’admiració. De fet, hi ha veus que
ja proposen que Lesbos rebi el proper premi Nobel
de la Pau.
Les rutes cap a l’illa de Lesbos sortien diàriament des de la costa turca de la regió de Canakkale,
al nord-oest de Turquia. Prèviament, les persones
refugiades passen per Istanbul, on tenen un primer
contacte amb traficants a la plaça de Taksin, en ple
centre de la ciutat. Aquelles que tenen més possi-

bilitats econòmiques són documentades
amb passaports falsos i arriben a Europa
a través de vols des d’Amèrica Llatina.
En el cas d’Espanya, la major part de
les persones refugiades síries que
han arribat al nostre país per via aèria ho han fet amb passaports falsos
de diferents nacionalitats i de la ruta
procedent majoritàriament del Brasil.
Aquesta ruta és extremadament cara,
així que només és accessible per a
uns pocs. Des del primer trimestre del
2015, aquesta via s’ha reduït considerablement. Necessiten arribar amb un
passaport fals perquè és important recordar que Espanya, abans de les primeres
arribades de famílies síries al nostre país
després del començament del conflicte, va
introduir el setembre del 2011 la exigència
del visat de trànsit per a les persones d’origen
siri...” •
De l’informe de CEAR Lesbos, zona cero del derecho de asilo
(març 2016)

Unió Europea-Turquia:
un acord inacceptable
El 2015, la Unió Europea va mantenir la seva
aposta per la progressiva impermeabilització
de les seves fronteres. A la cimera euroafricana
celebrada a Malta el novembre va prioritzar el
control de les migracions i va supeditar la cooperació al desenvolupament a la identificació
amb aquest objectiu per part dels països del
Sud. Per la seva part, Hongria va finalitzar la
construcció d’una tanca de 175 kilòmetres a la
seva frontera amb Sèrbia, mentre que Bulgària va
estendre uns 130 kilòmetres més la que separa el
seu territori de Turquia. El punt culminant d’aquesta
política va ser l’acord del 18 de maig de 2016 entre
els caps d’Estat i de Govern de la UE i Turquia en matèria de migracions, un acord que CEAR ha denunciat
davant la Comissió Europea, el Comissari Europeu de
Drets Humans i el Defensor del Poble Europeu amb
el suport de més de 300 organitzacions socials i més

d’onze mil ciutadans i ciutadanes per exigir la retirada
d’aquest acord.
A través d’aquest acord, Turquia accepta la devolució immediata de les persones migrants en situació
irregular i també d’aquelles persones arribades a Grècia des del seu territori i les sol•licituds d’asil de les
quals no han estat admeses a tràmit. Les persones
de Síria que arribin a Grècia a partir del 20 de març
de 2016 també seran enviades a Turquia i, per cadascuna d’elles, la UE es compromet a reassentar al seu
territori una persona refugiada siriana que estigui en
aquest país. A canvi, Brussel•les entrega fons a Turquia, reactiva la seva adhesió a la UE i avança cap a
la liberalització del règim de visats. Com ha succeït en
l’última dècada, aquest acord implicarà l’ús de vies
d’accés a Europa fins encara més perilloses per a les
persones refugiades. •

Què vulnera l’acord UE-Turquia?
• Les expulsions col·lectives estan expressament prohibides en l’art. 4 del Protocol 4 del
Conveni Europeu de Drets Humans.
• Principi de no devolució de l’art. 33 Convenció de Ginebra que estableix que ningú podrà
ser retornat a un país on la seva vida corri perill.
• Tota expulsió d’un estranger necessita garanties legals segons els art. 12 i 13 de la Directiva de Retorn.
• Turquia no és un país segur per als refugiats per la seva clàusula d’exclusió geogràfica de
la Convenció de Ginebra (art. 39 Directiva de Procediment) i no garanteix el principi de no
devolució de refugiats.
• Principi de no discriminació per país d’origen, art. 3 Convenció de Ginebra.
• Manca d’estàndards mínims en l’acollida de refugiats a Grècia reconeguda pel Tribunal
Europeu de Drets Humans el 2011.

Un nen refugiat al camp d’Idomeni.
© ACNUR / Achilleas Zavallis.
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4. Les persones refugiades
a Espanya.
1. Espanya va atendre només l’1% de les persones
que van sol•licitar asil a la Unió Europea.
Davant les 5.947 persones de 2014, el 2015 gairebé
15.000 persones (14.780 segons Eurostat, 14.881 segons les dades provisionals de l’OAR) van formalitzar
la seva sol•licitud de protecció internacional, la quota
anual més elevada registrada a Espanya, que malgrat
tot, va representar tan sols l’1% de les que es van registrar al conjunt de la Unió Europea. Un any més, rebem
a un percentatge ínfim de les persones que buscaren
protecció internacional a Europa. Més de la meitat procedien de Síria (5.724) i Ucraïna (3.420). L’arribada de
persones refugiades sirianes pel lloc fronterer de Beni
Enzar convertí per primera vegada a Melilla en la província on es van presentar més sol•licituds de protecció internacional (6.368, el 42,8% del total).

Finalment, al 2015 només quatre persones que van
arribar com a polissons en vaixells que van atracar
a ports espanyols van poder sol•licitar protecció internacional. Pel que fa als CIE, tot i que CEAR no ha
pogut conèixer el nombre total de sol•licituds presentades a aquests centres l’any passat, va quedar clar
que, l’accés al procediment variava de manera notòria
en funció del centre en què la persona necessitada
de protecció internacional estigués internada. Això va
dependre de les entitats i organismes que van poder
ingressar en aquests centres per aportar informació i
també de si aquests centres disposaven d’un servei
d’orientació jurídica, que només existeix als de Madrid, Barcelona i València. En aquests casos hi ha més
possibilitats d’accés a la informació i això es tradueix
en un augment del nombre de sol•licituds registrades
els últims anys. •

Propostes de CEAR per a una verdadera política
europea per a les persones refugiades
La Unió Europea ha de posar en marxa mesures basades en el respecte dels drets humans i del dret d’asil de manera urgent per donar resposta a aquesta situació. CEAR considera imprescindible que de manera prioritària es
preguin les següents mesures, factibles a curt, mitjà i llarg termini:
• • El desenvolupament d’una nova política europea d’asil i migració que prioritzi les persones i els drets
humans.
• La posada en marxa d’una operació de rescat i salvament eficaç que compti amb els mitjans necessaris
per evitar més morts al Mediterrani.
• L’obertura de vies legals i segures que garanteixin l’accés al dret d’asil a les persones refugiades. Per
assolir això, és necessari reforçar els programes de reassentament d’acord amb el nombre de persones
refugiades existent, assumint un repartiment equitatiu i solidari entre tots els estats; garantir la possibilitat
de sol•licitar asil en ambaixades i consolats de tercers països; activar polítiques de concessió de visats
humanitaris; eliminar l’exigència de visat de trànsit per a aquelles persones que procedeixen de països en
conflicte; flexibilitzar els requisits de reagrupació familiar.
• L’aplicació de la Directiva de Protecció Temporal a través del seu mecanisme per fer front a emergències
humanitàries.
• La decisió d’estudiar i confrontar les causes verdaderes dels moviments forçats de població cap a Europa.
Una refugiada al centre d’acollida
que CEAR gestiona a Getafe (Madrid).
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón.
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2. El Govern pretén donar cobertura legal a les devolucions il•legals a Ceuta i Melilla.
Un dels aspectes més preocupants relacionats amb el
dret d’asil és el “règim especial” que s’aplica a Ceuta i Melilla, instaurat per la Llei Orgànica de Protecció
de la Seguretat Ciutadana. La Disposició final primera d’aquesta Llei va modificar la Llei d’Estrangeria per
permetre les devolucions de persones migrants sense cap tipus de procediment ni salvaguarda. Segons
CEAR, les “devolucions en calent” que es practiquen a
ambdues ciutats autònomes són il•legals perquè vulneren el principi de no devolució, ja que en molts casos impliquen expulsions col•lectives (prohibides per
l’article 4 del Protocol nº 4 al Conveni Europeu de Drets
Humans) i infringeixen l’article 13 del Conveni Europeu
de Drets Humans, que exigeix un recurs intern efectiu
que habiliti examinar el contingut d’una queix defensable i oferir una reparació adequada. A més a més, el
2015 el Govern va continuar restringint el trasllat a la

D

Península de persones que van sol•licitar asil a Ceuta,
una violació flagrant de l’exercici del dret constitucional consagrat en l’article 19 de la Constitució relatiu a
la llibertat de residència i circulació pel territori nacional.
D’altra banda, tal i com va establir el Tribunal Europeu
de Drets Humans en la seva sentència històrica del 22
d’abril de 2014 en l’assumpte “A.C y altres en contra
d’Espanya” (examinada en l’Informe 2015 de CEAR),
s’ha de garantir l’efecte suspensiu dels recursos judicials contra les denegacions o inadmissions de protecció internacional a la frontera i suspendre de manera
automàtica qualsevol devolució o retorn fins que no es
pregui una decisió sobre el fons de l’assumpte. En cas
contrari, es repetiran situacions com les exposades al
primer epígraf del capítol 3, amb un procediment a la
frontera en el que en ocasions convergeixen criteris
restrictius. •

L’odissea de la

urant el 2015 es va observar també un
lleuger augment de l’admissió a tràmit de
sol•licituds per raons d’orientació sexual
de certs països, com Gàmbia o el Camerun, que
inclouen la pena de presó per a l’homosexualitat
en les seves legislacions. Si en anys anteriors
la majoria de les sol•licituds del Camerun per aquest motiu van
ser denegats, l’any passat vuit de les onze sol•licituds admeses a
tràmit havien al•legat persecució per orientació sexual.

La sol•licitud va ser denegada després de
l’entrevista inicial i del reexamen, tot i comptar
amb un informe favorable de l’ACNUR, perquè
l’OAR va indicar que les seves al•legacions eren
inversemblants. El servei jurídic de CEAR va interposar un recurs a l’Audiència Nacional i va
sol•licitar com a mesura cautelaríssima la suspensió del seu vol de
retorn. L’Audiència Nacional no la va ordenar i llavors CEAR va presentar una mesura urgent al Tribunal Europeu de Drets Humans, que
finalment sí que va decretar la paralització del vol de retorn d’aquell
mateix dia i va autoritzar la seva entrada al territori espanyol.

Marie

La Marie no va córrer la mateixa sort. Orfe de pare, als 15 anys el seu
tiet la va obligar a casar-se amb un home més gran, que la maltractava
físicament i psicològica, i abusava sexualment d’ella durant 17 anys. Mai
no va tenir ni tan sols la protecció de la seva pròpia família, que sempre
l’obligava a tornar amb el seu marit, ni tampoc va tenir el suport de les
autoritats del Camerun. Només va poder sortir d’aquesta situació quan el
seu marit va morir, però, segons la tradició del levirat, havia de casar-se
amb el seu cunyat. Ella va rebutjar aquest segon matrimoni forçós i va
fugir a la ciutat, a casa d’una amiga. Tanmateix, la seva família política
va seguir buscant-la i es va quedar amb els seus fills per pressionar-la
per tornar. Però també per primera vegada des que era adolescent va
poder ser ella mateixa, senti la llibertat. Després de patir durant anys
els abusos sexuals i les pallisses del seu marit, va acumular un rebuig
cap al génere masculí i a poc a poc es va enamorar de la seva amiga,
amb qui va començar una relació en secret. Després d’uns mesos, va
rebre una trucada del seu fill que la va avisar que la seva família política
la denunciaria per homosexual si no tornava i complia el levirat. Davant
d’aquest carreró sense sortida, la Marie va decidir fugir i el març de 2015
va sol•licitar protecció internacional a l’aeroport de Madrid-Barajas.

Un any després de la seva sol•licitud, en tancar aquest informe,
l’Audiència Nacional ha dictat sentència sobre el recurs principal i
ha reconegut que la sol•licitud de la Marie hauria d’haver-se admès a tràmit. L’execució d’aquesta sentència serà possible per la
decisió del TEDH, que va frenar la devolució i va impedir que la Marie patís de nou els maltractaments de la seva família, fos obligada
a casar-se amb el seu cunyat o empresonada de nou per la seva
orientació sexual. Aquest cas il•lustra les dificultats que troben les
persones sol•licitants de protecció internacional als llocs fronterers
i als CIE per accedir a la tutela judicial efectiva, tant per la brevetat
dels terminis per presentar els recursos necessaris, com pels criteris restrictius de l’Audiència Nacional. És cert que, tal i com es
va analitzar al capítol 4 de l’Informe 2014 de CEAR, aquesta ha
acceptat la jurisprudència del Tribunal Suprem en les seves decisions de fons sobre l’admissió a tràmit, però no en l’adopció de les
mesures cautelaríssimes que, com il•lustra el cas de la Marie, són
fonamentals perquè aquest dret sigui efectiu •

Imatge del perímetre fronterer de Melilla. © CEAR.
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3. Descendeix la protecció de les persones refugiades a Espanya.
El precari compromís del Govern amb les persones
refugiades va minvar encara més en 2015, quan amb
prou feines 220 persones van aconseguir l’estatut de
refugiat, enfront de les 384 de 2014, i 800 la protecció subsidiària, en comparació de les 1.199 de 2014.
El percentatge de persones que va veure rebutjada la
protecció internacional va passar del 56,14% de 2014
al 68,52%. No va concedir la residència per raons humanitàries ni a una sola de les 2.220 persones a les que
va denegar la protecció internacional. Resulta alarmant
que enfront de l’augment de sol•licituds de protecció
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de persones que procedeixen de països en conflicte
els índexs concessió hagin disminuït. A això cal afegir
que segueix identificant-se un tracte diferenciat cap als
sol•licitants d’origen sirià i els que procedeixen d’altres
països en conflicte com Ucraïna o Mali, els expedients
del qual estan “congelats” tot esperant que els conflictes arribin a la seva fi.
Quant a l’estatut d’apàtrida, 1.151 persones ho van
sol•licitar el passat any, gairebé totes procedents dels
campaments sahrauís en Tinduf, en el desert algerià.
Amb lentitud, la OAR va continuar resolent aquestes
peticions amb un criteri favorable, de conformitat amb
els criteris definits pel Tribunal Suprem •

L’assistència jurídica als CIE
El següent testimoniatge il•lustra la importància que té per a les
persones internes als CIE comptar amb assessorament jurídic i reflecteix què suposa moltes vegades la devolució al país d’origen.
A l’agost de 2014, un jove algerià va arribar a la costa d’Almeria
al costat d’altres divuit persones en una embarcació que va partir
del seu país. Va ser traslladat per la Policia Nacional al CIE de València, on va estar intern durant 47 dies. “Vaig sol•licitar protecció
internacional per la persecució que havia sofert a causa de la meva
orientació sexual, però la meva sol•licitud va ser denegada i vaig
ser expulsat a Algèria. Abans vaig denunciar que tres policies del
CIE ens havien agredit a altres interns i a mi”.
En arribar a Ghaaouet va començar un veritable suplici. Agents de
la policia algeriana els esperaven en la comissaria del port i, després de ser atesos per un metge i un psicòleg, els van traslladar
a un altre recinte policial, on els van advertir que serien jutjats i
podien ser condemnats a sis mesos de presó i una multa. “Quan
arribem a la comissaria van començar a escorcollar-nos, ens van
despullar, ens van prendre fotografies i ens van interrogar. Estàvem
asseguts en una sala quan va entrar l’inspector i va preguntar: ‘On
està el marieta?’. Llavors tots van començar a preguntar-se a qui

es referia. Els policies havien registrat la meva borsa de viatge i
havien vist entre els meus papers la resolució de denegació d’asil a
Espanya”. “Em van humiliar, em van dir de tot, van fer que pensés
que ja no era una persona, sinó un animal”.
A la nit, va ser tancat en un calabós, sol. Va tornar a ser insultat, maltractat i vexat amb extrema violència física i verbal. L’endemà passat
va poder escapar i fugir de la ciutat amagat en un camió. Després de
diverses peripècies, va aconseguir arribar a Orà, on al novembre de
2014 va poder embarcar-se de nou cap a Almeria. “De cap manera
podia quedar-me a Algèria perquè, si la policia tornava a agafar-me,
em podrien matar o violar de nou, em tractarien fins i tot pitjor del
que havien fet abans per ser homosexual i haver escapat”.
A Espanya va ser detingut i conduït de nou al CIE de València.
“Estava molt espantat perquè, si em retornaven una altra vegada a
Algèria, la meva vida correria perill. Assessorat per un advocat de
CEAR a València vaig sol•licitar asil de nou i aquesta vegada van
admetre a tràmit la meva sol•licitud i vaig poder sortir del CIE”.
Després de més d’un any, finalment li van cridar per a una segona
entrevista a Madrid i en 2016 ha obtingut l’estatut de refugiat.

Nens en un orfenats de Homs (Síria).
© ACNUR / Andrew McConnell.

4. Una fotografia que va impactar el món.
Les dimensions de la tragèdia de Síria i de les morts
en el Mediterrani, sintetitzades en la fotografia del cos
inert del petit Aylan Kurdi publicada el 3 de setembre
de 2015 per mitjans de comunicació de tot el món,
van mobilitzar activament a una part de la societat
espanyola i europea en defensa de les persones refugiades i del dret d’asil. Mentre el Govern negociava
amb els seus parells europeus les quotes de reubicació i reassentament que fins ara s’han complert de
forma lenta i ineficaç, diverses administracions locals
i autonòmiques expressaven el seu desig de contribuir a l’acolliment i es van preparar per a ella, amb la
contribució de la ciutadania solidària i de les organitzacions socials.

El tractament informatiu de l’anomenada “crisi dels
refugiats”, que per als mitjans majoritàriament va començar a partir d’agost de 2015, va difondre un discurs més favorable a les persones refugiades que el
que podia apreciar-se amb anterioritat i que va ajudar
a aquesta sensibilització social. Els principals mitjans
de comunicació van explicar que la immensa majoria
de les persones que arribaven per mar a Europa fugien
de conflictes, per la qual cosa havien pres aquesta
decisió de manera forçada. I, sobretot, van oferir una
personalització molt més gran, ja que van relatar el sofriment d’aquests éssers humans en el recorregut cap
al continent europeu, els anhels d’una nova vida, i van
fixar com a idea dominant del seu discurs la següent:
“Europa ha de fer alguna cosa”. Però, fins al moment,
els governants europeus han fet molt poc •
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5. El lent compliment del compromís europeu
d’acollida.
A finals d’octubre, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de Migracions, es va posar en contacte amb CEAR i la resta
d’entitats i amb els Centres d’Acolliment a Refugiats (CAR) per informar de la imminent arribada i
acolliment d’un grup de dinou persones eritrees i
sirianes procedents d’Itàlia. El 8 de novembre van
arribar a l’aeroport de Madrid només onze persones eritrees i una siriana, davant la negativa de
set d’elles a tenir Espanya com a destinació. Tres
d’elles van ser acollides per CEAR a Bilbao.
Després de la seva arribada, van ser traslladades immediatament a diferents centres d’acollida
gestionats per diferents organitzacions no governamentals a Madrid, Valladolid, Logronyo i Bilbao.
La persona originària de Síria va ser acollida en un
CAR i compta actualment amb l’assistència jurídica
de CEAR. Van arribar molt cansades i desorientades i en el mateix aeroport es va haver de realitzar
una primera intervenció per part dels professionals
encaminada a la contenció i informació de la situació. Una vegada que es van instal•lar als centres
de destinació, van iniciar un procés d’incorporació
al lloc d’acollida que estarà recolzat durant els primers divuit o vint-i-quatre mesos per l’entitat de
referència en el marc del programa d’acolliment a
persones refugiades. Els primers sis o nou mesos
residiran en un dispositiu d’acollida, on tindran cobertes totes les seves necessitats bàsiques i rebran
acompanyament professional de caràcter sanitari,
social, psicològic, laboral i jurídic. Entre els sis i
onze mesos següents viuran en habitatges independents amb la cobertura de necessitats bàsiques
a través de prestacions econòmiques i seguiment
professional i en els sis o quatre últims mesos continuaran amb el suport professional i la cobertura
d’alguna despesa de caràcter puntual.
En el cas dels tres eritreus que van arribar a un
pis de CEAR a Bilbao, el seu grau d’autonomia
era escàs. Són persones amb moltes dificultats de

19

comunicació (només coneixien el seu idioma matern, el tigrinya), amb un alt desconeixement del
funcionament d’una gran ciutat. Malgrat aquestes
dificultats, al tancament d’aquest Informe el seu
grau d’autonomia ha millorat molt, s’han incorporat a classes de castellà, estan seguint un itinerari
d’inserció laboral i són capaces de manejar-se a
Bilbao sense dificultats.
Al desembre, de nou el Ministeri es va posar en
contacte amb CEAR perquè sis de les set persones que no van voler viatjar al novembre anaven a
ser finalment reubicades a Espanya i, en concret, al
centre d’acolliment que aquesta organització gestiona en la localitat madrilenya de Getafe. Així, el
23 de desembre van arribar a l’aeroport de Madrid
quatre homes i dues dones. Aquest segon grup estava una mica més orientat, encara que el seu estat
de salut era pitjor que el de les persones que van
arribar en el primer grup. Els primers dies d’estada
al centre van servir per realitzar revisions sanitàries
completes i rebaixar els nivells d’estrès amb què
arribaven després d’un dur i llarg viatge. Després
es va iniciar el seu procés d’incorporació a la societat d’acollida i estan millorant dia a dia el seu grau
d’autonomia.
A data de 30 de maig de 2016 havien arribat a Espanya 87 persones més, com a primera part del
grup de 586 persones refugiades que el Govern ha
anunciat que acollirà abans del proper mes d’agost
a través de la reubicació i el reassentament. Eren
de nacionalitat siriana, iraquiana, eritrea i centrafricana i procedien tant de Grècia com d’Itàlia. Van
ser allotjats en diferents províncies.

Camp de refugiats al Nord-est de Tanzània.
© ACNUR / Benjamin Loyseau.

Propostes de CEAR: Cinc compromisos del nou
Govern amb les persones refugiades..
Des de CEAR sol•licitem al nou Govern i al futur Parlament que
amb caràcter urgent en la propera legislatura s’engeguin les
següents mesures:
1. La retirada del suport d’Espanya a l’acord entre la UE i Turquia,
instant de forma immediata a la suspensió de la seva aplicació i a
la seva impugnació davant les vies existents a aquest efecte.
2. L’acollida de forma immediata a Espanya de les persones refugiades que es troben a Grècia i Itàlia en compliment dels acords de
reubicació adoptats pel Consell Europeu.
3. L’engegada de vies legals i segures d’accés al procediment
d’asil:
- Habilitar la possibilitat de sol•licitar asil en ambaixades
i consolats espanyols.

- Facilitar l’emissió de visats humanitaris.
- Complir els compromisos adquirits en matèria de re
assentament i aprovació d’un programa ambiciós i per
manent de reassentament seguint l’exemple de països
com Canadà.
-Flexibilitzar els requisits de reagrupació familiar.
4. L’eliminació dels obstacles per a l’accés al dret d’asil:
- Posar fi a les devolucions il•legals de persones mi
grants i refugiades a les fronteres de Ceuta i Melilla.
- Suprimir l’exigència de visat de trànsit aeroportuari im
post en 2011 a persones de nacionalitat siriana.
5. La trasposició immediata de les directives europees en matèria
d’asil i l’aprovació urgent del Reglament que desenvolupi normativament la Llei d’Asil, pendent des de fa gairebé set anys.

En definitiva, Espanya ha rebut a sol 124 persones
de les 9.323 a les quals es va comprometre acollir
a través de la reubicació en els acords de juny i
setembre de 2015 i encara no hi havia reassentat a
cap de les 1.449 que va acceptar. Aquesta realitat
s’ajusta a la situació general, ja que en aquestes
mateixes dates els països de la UE solament havien
reubicata 1.716 de les 180.000 persones compromeses: 674 des d’Itàlia i 1.044 des de Grècia •

Grècia s’ha convertit en un immens
camp de refugiats. Durant mesos, milers de
persones es van assentar a Idomeni.
© ACNUR / Achilleas Zavallis.

Milers de persones es mobilitzen a
Espanya i a Europa en defensa del dret
d’asil i de les persones refugiades.
© Juan Carlos Mohr.

Presentem el nostre catorzè Informe anual en
un moment de cruïlla per al dret d’asil a Espanya i en la Unió Europea. En 2015, l’agreujament
del conflicte a Síria, cinc anys després del seu
començament, va obligar a centenars de milers de persones a buscar un lloc segur en el
nostre continent, però, davant la impossibilitat
d’arribar per vies legals, van haver d’arriscar les
seves vides en el Mediterrani, sobretot en les
rutes que connecten Turquia amb Grècia a través del mar Egeu. En aquell racó del món, l’illa
de Lesbos és avui la “zona zero” del dret d’asil a
Europa, com ho descriu el contundent informe
d’una recent missió de CEAR que incloem en
aquestes pàgines.
Durant l’últim any, milers d’europees
i europeus ens hem mobilitzat per
exigir a la Unió Europea i als
governs dels estats membre
que despleguin, d’una vegada per sempre, una veritable
política d’acolliment, una política d’asil inspirada en els valors

i principis que la UE reconeix com a fundacionals. En l’estiu passat va semblar entrellucar-se
un canvi, sobretot després de la publicació de
la fotografia del petit Aylan mort en una platja,
una imatge terrible que va estremir al món en
condensar tot el drama de Síria. Llavors els líders europeus plantejaven la reubicació i el reassentament de 180.000 persones refugiades.
L’engegada d’aquestes mesures s’ha realitzat
amb extrema lentitud (…)
Mentre s’estén l’amenaça de la xenofòbia i el
racisme, i així ho proven l’ascens sostingut de la
ultradreta a França, Bèlgica o Àustria o la severa
involució de les polítiques d’asil a Hongria, els líders europeus continuen apostant per tancar les
portes a les persones refugiades i migrants a través de la impermeabilització de la frontera meridional i oriental d’Europa i la signatura d’acords
com el subscrit al març amb Turquia, que suposa una evident vulneració de drets humans i que
CEAR ja ha denunciat davant la Comissió Europea, davant el Defensor del Poble Europeu i davant el Comissari Europeu de Drets Humans…
Del Pròleg de Carlos Berzosa,
president de CEAR

