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Fotografia de portada: Un nen de la ciutat iraquiana de Mossul, destruïda per anys de guerra. © Olmo Calvo.

Un grup d’homes procedents de diversos països de l’Àfrica descansant a la coberta del vaixell Golfo Azurro
 el 13 de gener de 2017, un dia després de ser rescatats per l’ONG Proactiva Open Arms. © Olmo Calvo.
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1. Introducció

Un bot de goma amb unes 140 persones a bord és remolcat per una llanxa de l’ONG Proactiva Open Arms, a vint milles de Líbia el 12 de 
gener de 2017. Quan l’equip de rescat les va trobar, anaven a la deriva perquè el seu motor s’havia trencat. © Olmo Calvo.



El quinzè Informe anual de la Comissió 
Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) 
analitza la situació de les persones 
refugiades al món, a la Unió Europea 
i, principalment a Espanya, al llarg de 
2016. El 30 de juny de 2016, segons 
les dades de l’ACNUR, gairebé setan-
ta milions de persones havien hagut 
d’abandonar les seves llars a causa 
dels conflictes, la violència i la perse-
cució. Un any més, les polítiques que 
pretenen tancar les fronteres europees 
a les persones refugiades i migrants 
han convertit el Mediterrani en la ruta 
més perillosa del planeta i han estat 
corresponsables de la mort de més 
de cinc mil persones. A més, la Unió 
Europea va subscriure un acord amb 
Turquia que vulnera el dret d’asil. Així 
mateix, tal com ha anunciat la Comis-
sió Europea, els Estats incompliran els 
compromisos de reubicar i reassentar 
182.504 persones refugiades abans de 
la finalització del termini al setembre 
de 2017.

El 2016, Espanya va registrar el nom-
bre més alt de sol·licitants de protecció 
internacional des de l’aprovació de la 
primera Llei d’Asil el 1984, 15.755, i va 
atorgar l’estatut de refugiat a 355 per-
sones i la protecció subsidiària a 6.500. 
No obstant això, va baixar de manera 
sensible el nombre de persones que 
van demanar asil a Ceuta i Melilla, va 
continuar la pràctica de les “devolu-
cions en calent” a la Frontera Sud i la 
Defensora del Poble va expressar la 
seva preocupació per la situació dels 
CETI d’aquestes ciutats autònomes.

Un any més, CEAR ha constatat la di-
fícil situació del dret d’asil en el món, 
l’avanç de les polítiques restrictives a 
la Unió Europea i l’escàs compromís 
d’Espanya amb les persones refugia-
des •
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2. Les persones
refugiades al món

Refugiades de Burundi assentades a la província de Kivu
(República Democràtica del Congo). © ACNUR.

A finals de 2015, hi havia 21,3 milions de persones re-
fugiades, 40,8 milions de persones desplaçades dins 
de les fronteres dels seus països i 3,2 milions que 
havien sol·licitat protecció internacional.  Amb prou 
feines sis mesos després, 1,5 milions de persones 
més havien emprès les rutes de l’exili i 1,7 milions 
continuaven als seus països però allunyades dels 
seus llocs d’origen. Per tant, a 30 de juny de 2016, 
segons les dades més recents de l’ACNUR abans del 
tancament d’aquest informe, hi havia al planeta 68,5 
milions de persones desplaçades de manera forçosa, 
a conseqüència de les guerres, la violència i la per-
secució. Es tracta de l’èxode humà més gran en la 
història de la humanitat.

El 2015, Síria, sumida en una cruenta guerra civil des 
de 2011, va ser de nou el país d’origen d’un major 

nombre de persones refugiades: gairebé cinc milions 
de ciutadans i ciutadanes d’aquest país vivien  fins a 
aquell any com a refugiades a 120 països . El van se-
guir l’Afganistan (2,7 milions de persones refugiades) 
i Somàlia (1,1 milions). Pel que fa als països amb un 
major nombre de persones desplaçades dins les se-
ves fronteres, Colòmbia va tornar a ocupar el primer 
lloc, amb 6,9 milions, tot i la culminació del procés de 
pau. Síria, amb 6,6 milions de persones desplaçades, 
va ser el segon país, seguit de l’Iraq i el Sudan.

Després de sis anys de conflicte, més d’onze milions 
i mig de ciutadans  sirians i sirianes han perdut la 
seva llar •
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Gairebé 70 milions de persones
desplaçades forçosament

ACNUR estima que, a finals de 2015, 65,3 milions de persones havien abandonat les 
seves llars a conseqüència de la violència i les violacions dels drets humans. En aquell 
moment, d’aquestes 65,3 milions de persones:
 
• 21,3 milions de persones eren refugiades: 16,1 milions estaven sota l’empara 
d’ACNUR i 5,2 milions eren persones palestines registrades per la UNRWA.

• 40,8 milions eren desplaçades internes.

• I 3,2 milions eren sol·licitants d’asil.

Tot just sis mesos després, segons les dades de l’ACNUR ja hi havia 1,5 milions de per-
sones refugiades més i 1,7 milions de persones desplaçades més dins dels seus països. 
Per tant, a 30 de juny de 2016, sumaven un total de 68,5 milions de persones.

Una nena refugiada en el port de l’illa grega de Lesbos minuts abans 
de prendre el ferri juntament amb la seva família amb destinació a 

Atenes el 8 de març de 2016. © Alicia Petrashova / Última Parada 
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3. Europa i les persones
refugiades 

El 2016, 5.098 persones van morir al Mediterra-
ni quan intentaven arribar a les costes europees 
des de Turquia, Líbia, Egipte o el Marroc. Es 
tracta de la xifra més elevada registrada fins al 
moment i representa un dramàtic increment res-
pecte el 2015, quan van morir 3.784, i respecte 
el 2014, any que van perdre la vida 3.279. I és un 
drama que no cessa: entre gener i maig de 2017, 
prop de 1.650 persones han mort en aquestes 
rutes. La Mediterrània és la travessia més pe-
rillosa del món per a les persones refugiades i 
migrants.

La responsabilitat d’aquesta tragèdia recau en la 
Unió Europea. Al llarg de 2016, els governs dels 
28 Estats membres i la Comissió Europea van do-
nar una volta de rosca més a la impermeabilització 
de les fronteres exteriors. Pressionats per l’avanç 
electoral dels partits xenòfobs i anti-immigració, 
els líders europeus no van dubtar a donar suport a 
la signatura d’un acord amb Turquia que compor-
ta una greu vulneració del dret d’asil i, en general, 
dels drets humans. Una altra expressió evident 
de la reculada en el compromís amb les persones 
refugiades va ser el fracàs dels acords de reubi-

Perímetre fronterer de Calais (França). © Olmo Calvo.
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cació i reassentament de persones refugiades a la 
Unió Europea, subscrits  el segon semestre de 2015 
quan la tragèdia de la Mediterrània, expressada en 
la lacerant fotografia del petit Aylan, va sacsejar les 
consciències de la ciutadania europea.

Cada vegada es tanca més el cercle que escanya el 
dret d’asil a Europa i el converteix en paper mullat. 
Milers de persones han perdut la vida intentant arribar 
a una Europa on els drets humans s’esvaeixen •

Dones i nens originaris de diferents països d’Àfrica dormint a l’interior del buc Perdulari Azurro el 13 de gener de 2017,
un dia després de ser rescatats per l’ONG Proactiva Open Arms. © Olmo Calvo.
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Camp militar de Vasilika (Grècia), una antiga granja en la qual des del 13 de juny de 2016 es van assentar unes mil persones que, amb 
les fronteres tancades, sobrevivien a l’espera de la resolució de la seva situació legal. © Anna Surinyach.

SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL A LA UNIÓ EUROPEA
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SOL·LICITANTS D’ASIL PER NACIONALITAT A ESPANYA

4. Les persones refugiades
a Espanya  

El 2016, 745.265 persones van sol·licitar protecció inter-
nacional a Alemanya, el 59% de les que ho van fer al con-
junt de la Unió Europea. Segueixen Itàlia, amb 123.370; 
França, amb 83.485; i Grècia amb 51.110. Espanya va 
registrar el seu major nombre des de l’aprovació de la 
primera Llei d’Asil el 1984, 15.755, amb un increment de 
874 respecte a 2015. No obstant això, un any més, va 
atendre a un percentatge mínim, l’1%, de les persones 
que van demanar asil a la UE.

El 2016, per primera vegada Veneçuela ha estat el país 
d’origen d’un major nombre de sol·licitants d’asil a Es-
panya, amb 3.960.

També es va registrar un altre rècord en la sèrie històrica: 
al llarg de 2016, segons Eurostat, el Govern va atorgar 

alguna forma de protecció internacional a 6.855 per-
sones. Però només va reconèixer com a refugiades a 
355, la majoria originàries de Síria, Pakistan, Eritrea i 
Palestina. Es tracta tot just del 3,4% de les persones 
afectades per les sol·licituds resoltes, un percentatge 
molt distant del d’Alemanya (41%) o França (21%). Pel 
que fa a la protecció subsidiària, va beneficiar a 6.500 
persones, enfront de les 800 de 2015. D’elles, 6.160 
procedien de Síria. És positiva la protecció internacio-
nal que l’Executiu va atorgar a les persones refugia-
des de Síria, però és preocupant que negués aquest 
mateix tracte aquells que escapen d’altres conflictes 
gravíssims, com els d’Ucraïna o Mali.

Quant a l’accés al procediment d’asil a Espanya, al llarg 
de 2016 van continuar els canvis de criteri sobre el còm-

4.1 LES OMBRES D’UNES DADES HISTÒRIQUES
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En 2016, per primera vegada El Salvador, amb 425 sol·licitants, i Hondures, amb 385, es van situar entre els deu primers països d’origen de 
persones sol·licitants a Espanya, principalment a causa de la violència de les “maras” i altres grups organitzats. Tot i que ACNUR assumeix 
que és un motiu de protecció internacional i que CEAR ha detectat l’arribada de persones amb aquest perfil, la resposta del Govern ha 

estat la denegació sistemàtica de la protecció internacional o la prolongació sine die de la instrucció dels expedients.

Aquest va ser el cas de la salvadorenca Victòria Elena, que fa dues dècades, quan cursava l’ensenyament mitjà, va iniciar una relació sentimental 
amb una altra dona que perdura fins avui. Des del primer moment, van decidir ocultar-la fins i tot a les seves famílies per por de patir violència en 
una societat colpejada per l’homofòbia i els crims d’odi. En finalitzar els estudis superiors, la Victòria Elena va aconseguir plaça com a professora en 
una escola pública situada en una zona rural i la seva parella va començar a treballar a la universitat. El 2012, la Victòria Elena va començar a patir 
extorsions per part de la “mara Salvatrucha” a través de trucades telefòniques i aviat les amenaces van començar a relacionar-se amb insults per 
la seva orientació sexual. Fins i tot li van comentar detalls de la seva vida que creia que ningú més coneixia. Va canviar de número de telèfon, així 
com les seves rutines i els seus horaris, però, a finals de 2012, va patir una brutal violació per part de tres homes i va haver de ser hospitalitzada.

Va posar una denúncia i al cap de dos dies va rebre una trucada de part d’una “mara” que li  va advertir que tenien influència en la policia i que, 
si no la retirava, la matarien. Així ho va fer i va tractar de suïcidar-se. Llavors va ser ingressada en un hospital psiquiàtric i allà va descobrir que, 
com a conseqüència de l’agressió soferta, estava embarassada. Al seu país l’avortament és delicte en qualsevol supòsit, així que, si decidia 
interrompre la gestació, s’enfrontaria una severa condemna de presó. Completament desesperada, va decidir avortar de manera clandestina. 
Posteriorment, va aconseguir un canvi de centre de treball i estabilitzar la seva vida fins el 2016, quan va ser la seva parella qui va començar a 
patir extorsió i amenaces homòfobes de les “maras”. Van tornar a viure la terrible experiència ja soferta. Finalment, van decidir marxar a l’exili 
i buscar protecció internacional a Espanya, on es troben ara mateix a l’espera de la resolució de la seva sol·licitud de protecció internacional • 

L’odissea de la Victòria Elena 

put dels terminis en el procediment en frontera, la qual 
cosa  va generar una gran inseguretat jurídica i un perju-
dici a les persones sol·licitants de protecció internacio-
nal, perquè el seu període de retenció en els llocs fronte-
rers i en els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) es 

va veure prolongat mentre es resolia l’admissió a tràmit 
de la sol·licitud. Finalment, després de moltes actuacions 
i nombroses sentències de l’Audiència Nacional, l’OAR 
ha començat, ja el 2017, a comptabilitzar per hores tots 
els terminis de la primera fase del procediment •

RESOLUCIONS FAVORABLES I DESFAVORABLES A ESPANYA



Un grup de migrants originaris de Mali pujats a la tanca de Melilla, minuts abans de ser “retornats en calent”
a territori marroquí per part de la Guàrdia Civil. © Teresa Palomo / CEAR.
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Tot i que 15.755 persones van sol·licitar protecció inter-
nacional a Espanya el 2016, tant a Melilla com a Ceuta, 
el seu nombre va baixar de manera molt sensible. A Me-
lilla, amb 2.440, es va reduir a més de la meitat i a Ceuta 
amb prou feines 220 persones van demanar asil l’any 
passat. En ambdós casos, criden l’atenció les dificultats 
per accedir a les oficines d’asil obertes als perímetres 
fronterers. A Melilla, l’accés a la que funciona a Beni 
Enzar, va estar vedat a les persones d’origen subsaha-
rià. A Ceuta, no es va registrar ni una sola sol·licitud a 
l’oficina del Tarajal. A més, en aquesta ciutat autònoma 
va persistir al llarg de 2016 la pràctica de privar, a les 
persones que sol·liciten protecció internacional, d’un 
trasllat posterior a la Península, una pràctica dissuasiva 
i discriminatòria que no es dóna a Melilla i que ha estat 
corregida pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia 
en infinitat d’ocasions.

L’any passat la Defensora del Poble es va preocupar 
especialment per la situació dels CETI i, en el seu Infor-
me Anual 2016, va deixar expressat amb claredat que 
no poden ser considerats un “recurs adequat per allo-
tjar i atendre els sol·licitants d’asil”. Igualment, aquesta 
institució es va manifestar contrària a les devolucions 
automàtiques de migrants en els perímetres fronterers 
de Ceuta i Melilla.

Finalment, gràcies a un recurs d’apel·lació presentat per 
CEAR i altres dues organitzacions, l’Audiència Provin-
cial de Ceuta ha ordenat el 12 de gener de 2017  la re-
obertura de la investigació judicial de la mort de quinze 
persones migrants a la platja del Tarajal el 6 de febrer 
de 2014 •

4.2 LA PREOCUPANT SITUACIÓ DE LA FRONTERA SUD



4.3. D’AYLAN A SAMUEL: LES PERSONES REFUGIADES ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ I A LES XARXES SOCIALS
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La difusió massiva des de les xarxes socials de la 
fotografia del cos sense vida del petit Aylan encallat 
en una platja turca el setembre de 2015 va colpejar 
la consciència de milions de persones i va atreure 
l’interès dels grans mitjans de comunicació cap al 
drama de les persones refugiades que busquen a la 
Unió Europea un futur de dignitat i seguretat. Per pri-
mera vegada en molts anys, potser des de les guerres 
a l’antiga Iugoslàvia, les persones refugiades ocupa-
ven un espai privilegiat a l’agenda dels mitjans de 
comunicació. Però la seva atenció es va concentrar 
gairebé de manera exclusiva en les persones refugia-
des de Síria o en “escenaris” com el campament de 
Idomeni (Grècia) i la frontera de Calais (França). Fora 
del seu focus van quedar la situació de les persones 
refugiades per motius diferents que els conflictes, les 
travesses cap a Europa des del cor d’Àfrica i Àsia o 
les dificultats d’accés al procediment a la Frontera 
Sud espanyola.

Si el periodisme rigorós i de recerca en el terreny, a 
la Mediterrània però també a Àfrica o a l’Orient Mitjà, 
dóna a conèixer la realitat de les persones refugiades i 
contribueix a reforçar el compromís amb el dret d’asil, 
les xarxes socials són per les organitzacions no gover-
namentals una eina ja imprescindible per al treball de 
sensibilització social en defensa del dret d’asil i en ge-
neral dels drets humans. En la seva campanya de de-
núncia de l’acord UE-Turquia de març de 2016, CEAR 
va aconseguir el suport més de 300 organitzacions i 
més de dotze mil signatures ciutadanes.

Un dels reptes és mantenir aquest grau de mobilització 
i de conscienciació per aconseguir que la preocupació 
per les persones refugiades no quedi en una simple 
moda passatgera o tan sols fluctuï en els grans mi-
tjans en funció dels vaivens d’una actualitat que devo-
ra temes sense parar. Perquè recordem a Aylan, però 
també a Samuel i a totes aquelles persones que moren 
fugint de la persecució • 

Concentració a Madrid en defensa del dret d’asil. © CEAR.



Cap a un Pacte d’Estat pel 

Dret d’Asil
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En el context actual de crisi del dret d’asil i dels drets humans a Europa, Espanya ha de ser un exemple de respecte i 
garantia d’aquests drets per a la resta dels Estats europeus.

El Dret d’Asil és un dret humà contingut a la Declaració Universal de Drets Humans i desenvolupat en la Convenció 
de Ginebra de 1951 i en el seu Protocol (Protocol de Nova York de 1967), així com en d’altres tractats internacionals i 
regionals en la matèria, com la Carta Europea de Drets Fonamentals. L’Estat espanyol el reconeix a la seva Constitució 
i el regula a través de la seva Llei d’Asil: la Llei 12/2009.

La garantia del dret d’asil com a dret humà és una qüestió d’Estat. Per això, ha de ser objecte d’un gran pacte efectiu 
que asseguri que es mantinguin els acords que s’adoptin per garantir el respecte d’aquest dret amb independència dels 
canvis polítics. 

Aquest Pacte s’ha de basar en els següents elements essencials: 

1- Marc legislatiu.
- Desenvolupar de forma garantista el Reglament de la Llei d’Asil 12/2009 i contribuir a la construcció d’un Sistema 

Europeu Comú d’Asil que garanteixi de forma real i efectiva els drets de les persones refugiades. 

2- Accés a la protecció internacional.
- Garantir vies legals i segures per obtenir protecció internacional.
- Resoldre en el termini estipulat en la Llei totes les sol·licituds d’asil per tal d’evitar demores injustificades i una 

discriminació en el tracte dels expedients en funció de la nacionalitat.
- Posar fi a les devolucions il·legals a Ceuta i Melilla que impedeixen l’accés al procediment de protecció 

internacional i vulneren el principi de no devolució.
- Suprimir l’exigència de visats de trànsit aeroportuari a persones que procedeixen de països en conflicte, com és 

el cas de Síria.
- Contemplar l’enfocament de gènere en el procediment d’asil i en les mesures adoptades en matèria de migració 

i asil.
- Rebutjar la signatura d’acords per part de la UE i dels seus estats membre amb tercers països que no respectin 

els drets humans i el dret internacional, i deixar sense efecte aquells que estiguin en vigor i incompleixin aquest 
requisit.

3- Acollida i inclusió.
- Compliment dels compromisos en matèria de reubicació i reassentament.
- Desenvolupament d’un sistema d’acollida flexible i sostenible que garanteixi una acollida digna a les persones 

sol·licitants d’asil i refugiades. 
- Posada en marxa d’una eina de finançament sostenible i estable que permeti el creixement i adaptació del 

sistema d’acollida espanyol d’acord amb les necessitats que actualment té Europa.
- Desenvolupament d’un Pla Estratègic Integral d’Acollida i Inclusió per a persones refugiades coordinat amb totes 

les administracions públiques i la societat civil. 
- Impulsar polítiques públiques que afavoreixin la convivència i que combatin els discursos i actes xenòfobs i 

racistes.

      En definitiva, convertir Espanya en un veritable país d’acollida, terra d’asil.



Presentem el nostre quinzè Informe anual en 
un moment molt difícil per al dret d’asil i les perso-
nes refugiades a Europa i al món. El 30 de juny de 
2016, gairebé setanta milions de persones havien 
hagut d’abandonar les seves llars a conseqüència 
de les guerres, la violència i la persecució. Les pro-
porcions del drama a Síria han portat aquesta xifra 
a les magnituds més elevades que mai hem cone-
gut. Després de sis anys de conflicte, més d’onze 
milions i mig de ciutadans i ciutadanes d’aquest 
país (gairebé dos terços de la seva població) han 
deixat enrere les seves cases. D’elles, cinc milions 
són persones refugiades que viuen avui repartides 
per més de cent països, principalment a Turquia, el 
Líban i Jordània. (...)

Des de març de 2016 està en vigor el controvertit 
acord subscrit entre la Unió Europea i Turquia, que 
suposa una clara vulneració del dret d’asil. La pre-
tesa impermeabilització de les fronteres exteriors 
de la UE només va servir per empènyer  milers de 
persones refugiades i migrants a arriscar les seves 
vides en les travessies clandestines més perilloses, 
que han convertit el Mediterrani en la ruta migra-
tòria més mortífera del planeta. El 2016, segons 

l’Organització Internacional per a les Migracions 
(OIM), més de cinc mil persones van morir quan in-
tentaven arribar a les costes europees des d’Egipte, 
Líbia, Turquia o el Marroc. És la dada més elevada 
que s’ha registrat fins al moment. Revela la dimen-
sió d’una tragèdia inacceptable, perquè és evitable, 
i interpel·la els governs europeus a imprimir un gir 
copernicà a la seva política d’asil i obrir de forma 
urgent vies legals i segures per obtenir protecció 
internacional. (...)

Davant les ombres que planen sobre el dret 
d’asil i les persones refugiades a Espanya i a Euro-
pa, davant l’espectre de la xenofòbia i del racisme 
que torna a amenaçar les llibertats i els drets hu-
mans, des de CEAR fem una fervent crida, en par-
ticular als responsables polítics, a garantir el dret 
d’asil i a articular polítiques d’inclusió i convivència 
que fomentin els valors d’igualtat, no discriminació 
i interculturalitat per contribuir així a la construc-
ció d’una societat més justa i solidària que aculli les 
persones refugiades de la forma que es mereixen.

Un nen refugiat davant de la policia fronterera en el camp de Idomeni (Grècia) el 21 de març de 2016. © Alicia Petrashova / Última Parada Libertad.

Del Pròleg de Carlos Berzosa,
president de CEAR


