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El passat 27 de setembre aca-
bava el termini que es van donar 
els estats de la Unió Europea per 
acollir més de 180.000 persones 
a través dels programes de reubi-
cació i reassentament. Finalitzat 
aquest termini, la Unió Europea 
tot just havia aconseguit traslla-
dar una de cada quatre persones 
de les que es va comprometre a 
acollir, mentre que Espanya, amb 
1.983 persones entre reubicades 
i reassentades, tot just superava 
l’11% de compliment dels acords. 

Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
vam apuntar nou motius pels quals aquest pro-
grama va ser un fracàs. Però també vam fer una 
petició desesperada. La de que aquest compro-
mís es mantingués més enllà del 26S, de manera 
que més persones poguessin arribar als països 
de la UE i trobar al fi un lloc segur on poder viure.

L’estrepitós fracàs d’aquest procés no pot servir 
d’excusa per no mantenir el compromís que es 
va fixar la UE amb les persones refugiades. Per 
si quedava algun dubte, la Comissió Europea va 
recordar al setembre que l’obligació dels estats 
no acabava amb la finalització del termini.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat va rea-
litzar una “petició desesperada” per a que es re-
impulsin els programes de reubicació i reassen-
tament amb una revisió immediata dels criteris 
per a participar, en particular eliminant la discri-
minació per nacionalitat i permetent participar a 
qui hagi arribat a Grècia després de l’acord entre 

la UE i Turquia, entre elles persones que hagin 
fugit del conflicte sirià. Així mateix, la CCAR tam-
bé demanava a la Comissió que estableixi san-
cions als països europeus que hagin incomplert 
els terminis d’acollida.

Els programes de reubicació i reassentament 
encara poden millorar, o fins i tot salvar, la vida 
de milers de persones. La CCAR ha reclamat i 
reclama a les autoritats europees que deixin de 
construir un mur de mentides i excuses, i encara 
que sigui fora del temps previst, no falti al com-
promís que va adquirir amb aquelles que s’han 
vist obligades a fugir de les seves llars i tenen en 
Europa la seva última esperança.

Fins a aquest mes de desembre hem continuat 
veient que arribaven persones reubicades i reas-
sentades al nostre país. Però, les xifres de sol•li-
citants d’asil que arriben per aquesta via encara 
és molt baixa, com passava abans de la fi del 
termini. I cal recordar que les condicions en que 
viuen aquestes persones en països com Grècia 
o Turquia són dures i perilloses.

Editorial
Una petició desesperada pels
refugiats a les portes d’Europa
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Reflexions
La travessia dels refugiats per trobar una llar
Antonio García
Tècnic de voluntariat de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

En George és refugiat a Espanya. Proce-
dent de Sierra Leone, va haver d’abando-
nar el seu país després de patir atacs que 

van posar la seva vida en risc. El seu cas va ser 
per activisme a favor del col•lectiu LGBTI.

Treballava en una oenagé que defensava els 
drets humans al seu país, i sobretot els de les 
persones LGBTI. Fins que un dia un diari local 
va destapar la seva orientació sexual i la seva 
vida va començar a estar en perill. Per sort per 
a ell, va poder marxar de Sierra Leone i iniciar 
el llarg tràmit que el va dur fins a Espanya per 
quedar-s’hi com a refugiat.

Actualment viu en un pis a Barcelona. Passa di-
ficultats per arribar a final de mes, com tantes 
altres persones immigrants i nacionals, però està 
content de tenir una feina que li permet mantenir 
un lloc al qual pot anomenar llar. Tot i que no 
sempre ha estat tan còmode com ara.

El primer lloc d’Espanya on va anar va ser Ma-
drid, on va aterrar procedent de Ghana. Va for-
malitzar la seva sol•licitud d’asil i se li va assig-
nar una plaça a Las Palmas de Gran Canaria, 
on el van allotjar en un centre per a sol•licitants 
d’asil. Allà compartia habitació amb altres perso-
nes que es trobaven en la mateixa situació.

Així va passar 6 mesos a Canàries. Passat aquest 
període ja no tenia dret a quedar-se al centre. Va 
decidir deixar l’illa i posar rumb a Barcelona.

A la capital catalana no va tenir moltes més fa-
cilitats. En un primer moment, ell i els dos com-
panys activistes amb els quals va venir, també 
de Sierra Leone, es van poder allotjar en un pis 
de l’Associació Catalana d’Ajuda a Homosexuals, 
Bisexuals i Transexuals Immigrants (ACATHI), 
que disposa d’us quants habitatges que ofereix 
als sol•licitants d’asil del col•lectiu LGBTI a canvi 
d’un lloguer social. Però al cap de poc temps el 
van haver de deixar i buscar un altre lloc on que-
dar-se, cosa una mica complicada perquè cap 
d’ells havia aconseguit feina fins aleshores.

Els serveis socials els van aconseguir plaça en 
un alberg de Barcelona. Tenien un sostre sota 
el qual dormir, però no una llar, com recorda en 
George, perquè havien de sortir a primera hora 
del matí i tornar al vespre. Dormien sota un sos-
tre, però vivien al carrer.

Tot i així, havien d’estar agraïts, perquè a l’alberg 
ni tan sols hi havia plaça per a totes les persones 
que no tenien un lloc on dormir. Ells, almenys, 
es trobaven entre els “afortunats” que tenien una 
plaça.

Mentre era a l’alberg, en George va aconseguir 
una feina com a teleoperador. Gràcies a això tots 
tres van poder deixar aquell lloc i traslladar-se a 
un pis petit i barat de Santa Coloma de Grame-
net. Allà van viure fins que van decidir separar 
els seus camins, i en George es va traslladar al 
pis on viu ara.
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Què fan els nostres veïns europeus?

A Espanya, com mostra l’experiència d’en Geor-
ge, tots els sol•licitants tenen dret a un allotja-
ment en un centre d’immigrants durant els sis 
primers mesos que segueixen a la seva deman-
da de protecció internacional, a més d’un ajut en 
els 6 mesos posteriors per pagar un lloguer. Un 
període que la Comissió Catalana d’Ajuda al Re-
fugiat (CCAR) ha assenyalat com insuficient en 
diverses ocasions, ja que amb aquest temps no 
n’hi ha prou perquè moltes de les persones refu-
giades que arriben al nostre país s’adaptin a la 
nova societat en la qual han de viure.

Un altre problema és que, sovint, aquests cen-
tres estan plens i les places resulten insuficients 
per cobrir la demanda existent.

Per trobar un lloc adequat on poder viure al 
cap dels primers 6 mesos, els sol•licitants d’asil 
compten amb l’acompanyament del personal de 
l’entitat a la qual estan assignats, com bé mos-
tra la tasca de la CCAR. Aquests professionals 
ofereixen un seguiment de cada cas, i ajuden els 
sol•licitants a buscar un lloc apte per continuar 
la seva vida al país. Però aquesta tasca no és 
gens fàcil.

Cal preguntar-se si l’Estat espanyol actua de ma-
nera diferent que els seus veïns a Europa.

Al nostre veí del nord, França, els sol•licitants 
d’asil s’allotgen als CADA (Centres d’Acollida de 
Demandants d’Asil) durant tot el procés de la seva 
petició de protecció internacional. I després també 
se’ls ofereixen facilitats per accedir a un habitatge.

Reflexions
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Els CADA són blocs dividits en passadissos amb 
habitacions petites, per a un parell de persones 
cadascuna, i una petita cuina-menjador per a ca-
dascun d’aquests passadissos. Les condicions 
d’aquests llocs són millorables, però dignes. I les 
persones que viuen en aquestes habitacions te-
nen llibertat per entrar i sortir de l’edifici sempre 
que volen.

Els CADA, però, estan desbordats. Les seves 
places no cobreixen 
ni la meitat dels sol•li-
citants d’asil, i la resta 
han de ser allotjats en 
habitacions d’hotel o 
llocs habilitats de ma-
nera provisional per 
fer front a l’emergència 
(com ara, pavellons). I, malgrat aquestes mesu-
res, encara hi ha sol•licitants que no poden tenir 
plaça en aquests allotjaments d’emergència.

Més enllà de França, trobem El Dorado que bus-
quen molts dels refugiats sirians: Alemanya.

Els germànics ofereixen als sol•licitants d’asil un 
sistema d’acollida que els allotja durant 3 mesos 
en un dels 21 centres de recepció inicials que hi 
ha al llarg del país. Passat aquest temps, són as-
signats a un municipi (no poden triar on anar si 
volen estar coberts pel sistema alemany) i l’au-
toritat municipal els ha de donar plaça ja sigui en 
centres d’acomodament col•lectiu o en “allotja-
ments descentralitzats” (apartaments gestionats 
pels municipis amb aquesta finalitat).

En total, entre tots aquests tipus d’allotjament 
Alemanya disposa d’unes 165.000 places per 
a sol•licitants de protecció internacional i perso-
nes sense llar en general (ja que també poden 

accedir a aquest sistema d’acollida altres perso-
nes en situació de desprotecció). Una xifra gens 
menyspreable però que resulta insuficient, so-
bretot tenint en compte les xifres de sol•licituds 
d’asil dels darrers anys (745.265 el 2016).

Segons l’organització alemanya Informations-
verbund Asyl und Migration, el sistema d’acolli-
da fa anys que ha col•lapsat, i el problema no 
és només que hi hagi persones que s’estiguin 

quedant al carrer. Els 
serveis socials ni tan 
sols poden tramitar 
totes les sol•licituds 
d’asil que reben i és 
possible que estiguin 
quedant temporalment 
exclosos del procés 

més de la meitat dels demandants de protecció 
internacional.

D’altra banda, podem mirar també cap als nos-
tres veïns del sud. A Itàlia ofereixen un primer 
allotjament als sol•licitants en centres d’acomo-
dament per a sol•licitants d’asil (els CARA, per 
les sigles en italià) i centres d’acomodament 
temporal (CDA) per posteriorment passar als 
centres SPRAR, més petits i on també es busca 
la inserció social del sol•licitant.

No obstant això, igual que a la resta de països 
europeus, el sistema està saturat, tot i que se-
gons els informes del Consell Italià per als Refu-
giats, aquest fet no es deu simplement a la crisi 
de refugiats actual sinó que la seva capacitat es 
veu desbordada amb facilitat. A més, les condi-
cions varien d’un CARA a un altre, però alguns 
són molt deficients, i la gestió de les places de 
tots aquests centres de vegades resulta una 
mica caòtica i arbitrària.

Reflexions

Butlletí Àrquies www.ccar.cat
6

El sistema d’acollida
alemany fa anys

que s’ha colapsat



Violacions de Drets Humans
CONFLICTES ACTUALS; CONFLICTES OBLIDATS
Reclutament de rebels per reprimir protestes a la RD del Congo
L’informe de HRW “Missió especial”: reclutament de rebels del M23 per reprimir protestes a la Re-
pública Democràtica del Congo “ documenta que les forces de seguretat congoleses juntament amb 
reclutats combatents del M23 d’Uganda i Rwanda van matar almenys 62 persones i van arrestar 
centenars més durant les protestes de tot el país entre el 19 i el 22 de desembre de 2016, quan 
Kabila es va negar a abandonar al final del seu mandat de dos mandats constitucionalment. Els 
lluitadors del M23 van patrullar els carrers de les principals ciutats del Congo, disparant o arrestant 
a manifestants o qualsevol altra persona que es considerés una amenaça per al president.   
Font: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/drc1217_web2_0.pdf

Expulsats de les seves terres: els Awá lluiten per sobreviure

Els pobles indígenes com l’Awá Mayasquer estan entre els més afectats per més de cinc dècades 
de conflictes armats a Colòmbia que han desplaçat més de 7,6 milions de persones tant al país com 
fora de les seves fronteres.
La comunitat, les terres de la qual es troben a la província de Nariño, al sud-oest de Colòmbia, 
van quedar atrapats en el foc creuat entre les forces governamentals i les Forces Armades Revolu-
cionàries d’esquerra de Colòmbia, més conegudes per les seves sigles: FARC.
Mentre un acord de pau el 2016 va acabar amb les hostilitats, la dolorosa memòria de les massacres 
rebels que van matar almenys 11 persones el 2009 i la por a les mines terrestres, fan que la comu-
nitat es retracte de tornar a la seva llar tradicional. 
Font: http://www.unhcr.org/news/stories/2017/12/5a3a6ed84/driven-lands-colombias-awa-strug-

gle-survive.html
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PERSEGUIDES PER SER DONES
“Les ferides que cremen les nostres ànimes”: indemnització
insuficient per les supervivents de la violació de guerra de Kosovo

Gairebé dues dècades després del final de la guerra a Kosovo, les supervivents de les violacions 
durant la guerra reben un reconeixement i una mesura de reparació dels danys que van patir durant 
el conflicte armat. Però, aquesta compensació probablement es quedi curta per la reparació de les 
víctimes, ja que les necessitats dels supervivents que continuaran sent denegats l’accés a l’assis-
tència sanitària gratuïta i la rehabilitació adequada. Malgrat el caràcter generalitzat i sistemàtic de 
la violència sexual en conflicte a Kosovo, els autors no han estat sotmesos a la justícia i els super-
vivents temen que els crims comesos en contra d’ells continuïn sent impunes.
Font: https://www.amnesty.org/download /Documents/EUR7075582017ENGLISH.PDF

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/drc1217_web2_0.pdf
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/12/5a3a6ed84/driven-lands-colombias-awa-struggle-survive.html
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/12/5a3a6ed84/driven-lands-colombias-awa-struggle-survive.html
https://www.amnesty.org/download /Documents/EUR7075582017ENGLISH.PDF


Violacions de Drets Humans
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DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS

Els riscos sanitaris de la crema de residus al Líban

La manca d’acció efectiva de les autoritats libaneses per fer front a la crema oberta generalitzada 
de residus infringeixen les obligacions del Líban en virtut del dret internacional. Aquesta pràctica és 
perillosa i evitable, i és conseqüència del fracàs del govern per manca de residus sòlids de dèca-
des. Els estudis científics han documentat que els fums de la crema oberta dels residus domèstics 
suposen un risc per la salut humana, particularment per nens i persones grans.
Font: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon1117_web_1.pdf

Nigèria i l’autosuficiència alimentària
Als afores de la ciutat nord-americana de Kano, Nigèria, està el bulliciós mercat de cereals de Dawa-
nau, l’oest d’Àfrica. Sacs de mill, sorgo i vaqueres surten carregats en camions per a lliurar a països 
tan llunyans com Txad, Mali i Senegal.
Però, lluny del bullici de Dawanau, els petits agricultors que produeixen més del 90 per cent dels 
aliments de Nigèria s’enfronten a una dura batalla per mantenir aquest subministrament. Les vastes 
planes de Nigèria del Nord són ideals per a l’agricultura, i l’arròs és un cultiu especialment lucratiu. 
L’element bàsic és imprescindible en qualsevol esdeveniment social i una pedra angular de alguns 
dels plats més populars del país, incloent el favorit picant omnipresent, “Jollof”.
Però l’impacte de l’oli en l’economia local ha fet que l’agricultura perdi el seu valor i s’orienti cap a 
l’exportació al temps que el país importa els productes que consumeixen, dificultant molt la subsis-
tència dels petits agricultors.
Font: https://www.irinnews.org/analysis/2017/12/20/hard-row-hoe-nigeria-reach-food-self-sufficiency

“Tothom em culpa”: Barreres als Serveis de Justícia i Suport per a 
Supervivents d’Assalt Sexual a l’Índia
Les dones i les nenes que sobreviuen a la violació i altres actes de violència sexual a l’Índia solen 
patir humiliacions a les comissaries i hospitals. Sovint, la policia no està disposada a registrar les 
seves queixes, les víctimes i els testimonis reben poca protecció, i els professionals mèdics encara 
comprenen proves degradants. Aquests obstacles a la justícia i la dignitat es veuen agreujats per 
una inadequada atenció sanitària, així com un assessorament i suport legal a les víctimes durant 
els processos penals de l’acusat deficient.
Font: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/india1117_web.pdf

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon1117_web_1.pdf
https://www.irinnews.org/analysis/2017/12/20/hard-row-hoe-nigeria-reach-food-self-sufficiency
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/india1117_web.pdf


Violacions de Drets Humans
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“Cap lloc segur”: Salvadorenys, guatemalencs i hondurenys 
LGBTI que busquen asil a Mèxic

Els països del Triangle del Nord d’Amèrica Central (El Salvador, Guatemala i Hondures) es tro-
ben entre els més violents del món. Hi ha evidència que les persones lesbianes, gais, bisexuals, 
transsexuals i intersexuales (LGBTI) estan especialment exposades a la violència en els països 
del Triangle del Nord i que això està intrínsecament relacionat amb les múltiples formes de discri-
minació que enfronten les persones LGBTI en els diferents àmbits de la seva família i vida laboral, 
sobre la base de la seva identitat de gènere i/o orientació sexual.
Font:https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0172582017SPANISH.PDF

ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTIDAD DE GÈNERE

Menys iguals: Activistes LGBTI perseguits a Armenia, Bielorús, 
Kazakhstan i Kyrgyzstan

La discriminació i la persecució de Rússia contra les relacions sexuals no tradicionals han contribuït 
a fomentar un augment preocupant de l’hostilitat cap als grups de drets humans LGBTI en parts 
de l’antiga Unió Soviètica. L’homofòbia i la transfòbia socials i polítiques a Armènia, Bielorússia, 
Kazakhstan i Kirguizistan contribueixen a la marginació de persones i activistes LGBTI. La policia 
no impedeix ni investiga els delictes d’odi homòfobs i transfòbics. Activistes LGBTI sovint romanen 
desmoralitzats pel fracàs d’altres actors de la societat civil per demostrar solidaritat i suport i inclou-
re els drets humans de les persones LGBTI en la seva pròpia promoció i el treball del programa. 
Aquests reptes debiliten l’abast i l’impacte de la defensa dels drets LGBTI i amenaça la sostenibilitat 
del treball cap a la realització dels drets de les persones LGBTI. 
Font: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0475742017ENGLISH.PDF

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0172582017SPANISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0475742017ENGLISH.PDF


Sevan, Ismail i els seus fills formen part del con-
tingent de refugiats que han creuat la Medite-

rrània fugint dels bombardejos. Les ruïnes en què 
va quedar el seu pis del barri d’Al-Ashrafia d’Alep 
simbolitzen la destrucció de Síria, un país que ha 
vist com 11,5 milions dels seus habitants es veien 
abocats a l’èxode, 6,3 milions dins de les seves 
pròpies fronteres i els restants 5,2 a l’estranger, 
com a refugiats, segons dades de l’Agència de 
l’ONU per als refugiats (Acnur). Des de fa 15 me-
sos, aquesta família resideix a Sabadell dins el 
programa de reubicació de refugiats, procedents 
dels campaments de Grècia i Itàlia, impulsat per 
la Unió Europea (UE) amb escàs èxit.

La majoria de governs europeus no ha complert 
amb els seus compromisos. Europa només ha 
acollit 28.579 dels 98.272 refugiats que havia 
pactat rebre en un període de dos anys que con-
clou avui. I Espanya és un dels principals incom-
plidors. Les 1.279 persones que han arribat fins 
al moment només representen el 13,7% de la xi-
fra promesa. Sevan i Ismail integren aquest grup 
de 1.279 refugiats. La seva història és calcada a 
la de tantes altres víctimes dels combats a Síria, 
Iraq, Afganistan, Somàlia, Eritrea ... “Al meu ger-
mà -relata Sevan- el va matar una bomba i no-
saltres vam decidir marxar d’Alep i instal·lar-nos 
en Afrin, on viuen els meus sogres, kurds com el 

Testimoniatge
Alep-Esmirna-Lesbos-Sabadell
Una família que comença de zero a Catalunya, entre 
els 11 milions de sirios forçats a l’èxode
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Testimoniatge
meu marit, que va haver de deixar la seva feina 
de torner “.

La majoria de governs europeus no ha com-
plert amb els seus compromisos

En Afrin, la vida tampoc era fàcil. Sense aigua 
corrent, ni electricitat, ni escola per als seus 
fills, Ahmed i Àsia, que ara tenen sis i cinc 
anys. Hassan, el petit, de quatre mesos, va 
néixer a Sabadell. El pla inicial era anar a Ale-
manya, on fa temps que resideixen tres germans 
d’Ismail. Així que el gener del 2016 van empren-
dre a peu una marxa de 60 km fins a arribar a 
Turquia. “A la frontera vam agafar un autobús fins 
a Esmirna. Hi havia molta gent esperant poder 
embarcar rumb a Grècia. Negociem preus i pa-
guem 1.500 euros a un noi que ens va estafar. 
Va marxar amb els nostres diners i no ho vam 
tornar a veure. Vam haver de demanar ajuda als 
meus germans d’Alemanya, que ens van enviar 
3.000 euros “, detalla la parella. Aquest va ser el 
preu del passatge per als quatre en una precària 
embarcació amb 55 persones a bord. “Si pagues 
poc et fiquen en un vaixell amb molta gent. La 
nena va passar molta por, Ahmed no “, explica el 
pare mostrant el vídeo que va gravar amb el seu 
mòbil al salpar d’Esmirna.

Els desplaçaments forçosos al món ja afecten 
65,6 milions de persones

Després de diverses hores de travessia van arri-
bar a l’illa de Lesbos, la seva casa durant els 
següents tres mesos i mig. “Primer vam estar 
en un camp de refugiats, però Ahmed va patir 
una atac d’asma, va estar hospitalitzat cinc dies 
i després ens van enviar a un hotel”, explica Se-
van que té més facilitat amb els idiomes que el 
seu marit. La següent parada va ser Atenes, on 
els van proposar viatjar a Espanya dins el pro-

grama de reubicació de refugiats. Van acceptar 
aquesta destinació i el 23 de juny de l’2016 van 
prendre un vol a Madrid. La Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat (CCAR) els va proporcionar 
allotjament a Sabadell, primer en un pis compar-
tit amb un asilat d’Ucraïna, i ara sols. “Els nens 
parlen molt bé el català. Ahmed ha començat 
primer de primària i Àsia P5. Jo buscaré treball 
de torneig quan aprengui castellà. Cada dia vaig 
a classe, dues hores i mitja al matí i dues a la 
tarda “, diu Ismail. Sevan, que va donar a llum 
fa només quatre mesos, passa més temps a 
casa amb el nadó. Sabadell no era el destí bus-
cat, però s’han anat acomodant a aquest ciutat 
i descarten anar a Alemanya. “Ens quedarem 
aquí fins que hi hagi pau a Síria. Hem fet una 
amiga, Assumpció, la professora de castellà. És 
com la nostra mare. Ella es va quedar amb mi 
tota la nit a l’hospital quan va néixer Hassan “, 
relata agraïda Sevan.

El drama dels desplaçaments forçosos al món 
per guerres i desastres naturals ja afecta 65,6 
milions de persones. D’aquestes, 22,5 milions 
són refugiats, com Sevan, Ismail i els seus fills. 
Síria ocupa el primer lloc d’aquest dramàtic podi, 
seguit de Colòmbia, Afganistan, i l’Iraq.

Entrevista publicada originalment a La Vanguar-
dia, amb text de Rosa M. Bosch i fotografia de 
Llibert Teixidó.
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http://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20170926/431566734964/alepo-esmirna-lesbos-sabadell.html
http://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20170926/431566734964/alepo-esmirna-lesbos-sabadell.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pJu0wtL5hZM

