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El dret d’asil i les vulneracions 
dels drets econòmics,  socials, 
culturals  i ambientals

Presentació
Des de fa dècades s’estan produint dinàmiques d’expulsió 
social, promogudes principalment per una política econòmica 
global depredadora, que genera desigualtat i violència. 
Aquestes dinàmiques d’expulsió s’intensifiquen per factors 
com la pobresa, els conflictes armats i els efectes adversos del 
canvi climàtic, que afecten més als països del Sud Global1. Si 
bé la gran majoria de les persones desplaçades de manera 
forçosa a tot el món continuen sent expulsades en el marc de 
conflictes armats —molts d’ells vinculats a l’accés i control 
dels recursos naturals—, les conseqüències del canvi climàtic 
estan exacerbant les desigualtats i col·locant nous elements a 
debat sobre la protecció de les persones.

La població mundial de persones desplaçades de manera 
forçosa ha augmentat vertiginosament, de 33,9 milions 
l’any 1997 a 68,5 milions el 2017. La majoria d’elles 
—40 milions de persones— són desplaçades internes, és 
a dir, que no han creuat una frontera internacionalment 
reconeguda. Pel que fa a les persones refugiades, inclosos 
els 5,4 milions de refugiats palestins sota el mandat 
d’UNRWA, la xifra puja a 25,4 milions de persones, la més 
nombrosa de què es té constància,  amb un augment de 2,9 
milions de persones des de 2016.

Les crisis a Síria i Afganistan han provocat el major nombre 
de persones refugiades. S’estima que un 55 % del total de 
població refugiada a tot el món és de Síria (6,3 milions), 
Afganistan (2,6 milions), Sudan del Sud (2,3 milions), i 
Myanmar (1,2 milions).



A causa del conflicte sirià, Turquia ha acollit la quantitat més gran de persones 
refugiades, un total de 3,5 milions. Turquia també alberga uns 37.300 
refugiats de l’Iraq. Quant a països amb més persones refugiades acollides, 
segueixen la llista els següents: Pakistan (1,4 milions), Uganda (1,4 milions), 
Líban (998.000) Iran (951.100), i Alemanya (970.400). L’augment més 
espectacular en termes relatius ha estat el de la població refugiada de Bangla 
Desh: el nombre de refugiats s’ha triplicat amb escreix, passant de 276.200 a 
principi de l’any a 932.200 en concloure’s2. 

Aquestes dinàmiques de desplaçament forçós desafien els límits del règim del 
Dret Internacional dels Refugiats establert a la Convenció sobre l’Estatut dels 
Refugiats (Convenció de 1951), ja que, d’una banda, qüestionen les distincions 
que tradicionalment s’han construït entre migrants econòmics i persones 
refugiades, i de l’altra, exigeixen abordar el fenomen de la mobilitat humana 
des d’una perspectiva de drets humans. En aquest sentit, aquesta publicació 
busca aportar arguments a l’inevitable i urgent debat entorn de la interpretació 
de la definició de persona refugiada establerta en aquesta Convenció, quan les 
sol·licituds del dret d’asil es basen en violacions als drets econòmics, socials, 
culturals i ambientals (DESCA).

La dicotomia entre migrants econòmics i persones refugiades ha estat 
utilitzada com a part del discurs —arrelat— de les institucions per justificar 
la denegació de sol·licituds d’asil, sobre la base que els migrants econòmics 
deixen “voluntàriament” els seus països d’origen a la recerca d’una “vida 
millor”. Aquesta és una interpretació restrictiva dels motius de fugida que no 
dona resposta a les necessitats de protecció actuals de moltes persones. I el que 
justament cal qüestionar és el pretès caràcter voluntari de moltes migracions.

Per abordar aquestes temàtiques, es fa ús del marc creat pel Dret Internacional 
dels Drets Humans que permet realitzar interpretacions a la definició de 
persona refugiada d’acord amb els estàndards de drets humans universalment 
reconeguts, i no des d’un enfocament de la seguretat i sobirania dels Estats. 
Així, a través de la vinculació del Dret Internacional dels Refugiats i del Dret 
Internacional dels Drets Humans, s’enforteix el dret d’asil3 . Un bon exemple 
d’aquest fenomen és l’evolució que ha tingut la categoria de persecució per 
motius de gènere, el contingut de la qual s’ha nodrit principalment del DIDH4.

La publicació està dividida en tres parts. En el primer capítol s’expliquen les 
definicions claus relacionades amb la mobilitat humana. En el segon capítol 
s’aborda el contingut dels DESCA i les seves principals característiques; 
el canvi climàtic i drets humans; les obligacions que tenen els Estats i la 
responsabilitat de les empreses transnacionals. En el tercer i últim capítol, 
s’analitza el règim de protecció internacional per explorar l’abast de la 
Convenció de 1951 enfront de les vulneracions dels DESCA.
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1. Què és la mobilitat humana i el desplaçament forçós?

La mobilitat humana ha existit al llarg de la història. Des dels seus orígens, 
les persones han migrat a la recerca de condicions de vida millors, per fugir i 
sobreviure a amenaces humanes i climàtiques. La creació del concepte d’Estat-
nació a partir dels Tractats de Westfàlia de 1648, entre altres coses, va comportar 
el fenomen que avui es coneix com a migració”5. L’Organització Internacional 
per a les Migracions (OIM) defineix6:

Migració: Moviment de població cap al territori d’un altre Estat o dins el mateix 
que abasta qualsevol moviment de persones sigui quina sigui la seva mida, 
la seva composició o les seves causes; inclou migració de refugiats, persones 
desplaçades, persones desarrelades, migrants econòmics.

Migració interna: Moviment de persones d’una regió a una altra dins d’un 
mateix país amb el propòsit d’establir una nova residència. Aquesta migració 
pot ser temporal o permanent. Els migrants interns es desplacen pel país, però 
s’hi queden.

Migració internacional: Moviment de persones que deixen el seu país 
d’origen o en el que tenen la residència habitual, per establir-se temporalment 
o permanent en un altre país diferent del seu. Aquestes persones per a fer això 
han hagut de travessar una frontera.

Migrant: Aquest terme abasta usualment tots els casos en què la decisió de 
migrar és presa lliurement per la persona afectada per “raons de conveniència 
personal” i sense intervenció de factors externs que l’obliguin a fer-ho. Així, 
aquest terme s’aplica a les persones i als seus familiars que van a un altre país o 
regió amb la idea de millorar les seves condicions socials i materials i les seves 
perspectives i les de les seves famílies.

Migrant econòmic: Persona que havent deixat el seu lloc de residència o 
domicili habitual busca millorar el seu nivell de vida, en un país diferent al 
d’origen. Aquest terme es distingeix del de “refugiat” que fuig per persecució o 
del refugiat de facto que fuig per violència generalitzada o violació massiva dels 
drets humans [...].
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Diferents òrgans de drets humans afirmen que la distinció entre la 
migració voluntària i forçosa no és clara i resulta difícil d’establir 
tenint en compte la multiplicitat de motius de desplaçament7. 
Això és degut al fet que la determinació dels grups i comunitats de persones en 
moviment es veu dificultada per la diversitat dels perfils de protecció, els motius 
del desplaçament i les necessitats d’aquestes persones.

Per als objectius d’aquesta publicació, es farà ús del terme persones en 
moviment per parlar de:

[l]es persones i les comunitats que s’han desplaçat i que ja estan reconegudes 
en el dret i les polítiques internacionals, així com d’aquelles que es troben en 
la mateixa situació, però estan fora de les categories reconegudes oficialment. 
Són persones en moviment els refugiats, els migrants interns i internacionals, 
els desplaçats interns, les víctimes del tràfic i el contraban de persones i els 
apàtrides. També ho són les persones que tracten de reunir-se amb els seus 
familiars, les comunitats indígenes desplaçades que volen tornar a les seves 
llars ancestrals i totes les altres persones que, per qualsevol motiu, es troben 
en un lloc nou. Les persones en moviment poden haver migrat en el marc d’un 
patró predictible i ben establert, com el del treball agrícola estacional, o a 
causa d’un fenomen nou i dinàmic, com el canvi climàtic8.

En aquesta publicació també es farà ús del concepte de desplaçament forçós, 
que, si bé no hi ha criteris clars per identificar quan un moviment de població 
pot ser considerat forçós, es pot concloure que és:

Aquell canvi involuntari del lloc de residència d’una persona o grup de persones 
que es veuen obligades a fugir, a abandonar els seus llocs de residència 
habitual, per protegir la seva vida o integritat, independentment que suposi o 
no creuar la frontera [de l’estat-nació], com a conseqüència de: una violació 
greu o sostinguda o sistemàtica de drets humans (incloent-hi els drets civils, 
polítics, econòmics, socials i culturals); una violació massiva dels drets humans,  
la violència generalitzada, els conflictes armats, les catàstrofes i els desastres 
naturals o provocats per l’ésser humà; i la implementació de projectes de 
desenvolupament a gran escala. També es considera desplaçament forçós el 
que pateixen les persones que han migrat per qualsevol altra causa però es 

troben en risc de patir tortura o tractes inhumans o degradants en cas de ser 
retornades als seus països d’origen o a tercers9.

Els intents de separar en pols oposats l’etiqueta de migrant econòmic i de 
persona refugiada han creat un discurs excloent i simplista sobre els patrons 
de desplaçament de les persones, i els drets dels quals són titulars. Com 
indica Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, la batalla es lliura en el llenguatge dels 
drets humans després de la seva consagració jurídica, ètica i política en el 
món internacional, i el col·lectiu de les persones en moviment s’articula al 
voltant d’aquesta lluita per la garantia als drets humans, i en definitiva, del 
reconeixement a la dignitat que tenen totes les persones10.
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2. Els drets econòmics, socials, culturals i ambientals

Un dels problemes més urgents del món actual rau en la distribució desigual de 
la riquesa, vinculada a una capacitat gairebé il·limitada —d’una minoria— per 
adquirir el que es vulgui, mentre que d’altres persones, no tenen ni la capacitat 
d’obtenir els recursos més bàsics necessaris per sobreviure. Les dones i nenes, a 
més, registren un nivell més alt de vulnerabilitat i de roisc de caure a la pobresa, 
arran de les discriminacions de gènere històriques i estructurals que pateixen. 
Estem davant la nova forma capitalista d’acumulació, que busca nous nínxols de 
mercat sense tenir en compte les necessitats de les comunitats del Sud global ni 
de les futures generacions.11

A continuació, s’aborda el contingut bàsic per entendre què són els drets humans, 
i en particular les característiques pròpies dels DESCA.

2.1 Què són els drets humans?

Els drets humans imposen una manera d’organització de l’entorn social i 
polític, i la seva definició ha d’anar acompanyada de la constant interrelació 
entre les persones i els diferents processos històrics i filosòfics de la societat. 
Així, el concepte de drets humans es refereix a aquells atributs que deriven 
de la persona mateixa, pel simple fet de ser-ho, de la seva dignitat i valor. 
Els drets humans estableixen les condicions indispensables per 
a garantir la dignitat humana i són universals, indivisibles, 
integrals, interdependents, irrenunciables, imprescriptibles, 
inviolables i inalienables.
L’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) va adoptar la Declaració 
Universal de Drets Humans el 10 de desembre de 1948. La Declaració Universal 
va ser el primer instrument del Dret Internacional en el qual per primera vegada 
es van reconèixer normes fonamentals relatives al respecte dels drets bàsics 
dels que tots els éssers humans han de gaudir. Precisament, el preàmbul de la 
Declaració Universal proclama “el reconeixement de la dignitat inherent i dels 
drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana”.
Després de la Declaració Universal es van adoptar instruments com el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics12 i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (PIDESC)13, dins d’una llarga llista d’altres instruments 

internacionals també dedicats a la protecció i defensa dels drets humans des de 
diferents àmbits i per a la protecció de grups específics.14

2.2 Què són els drets econòmics, socials, culturals i ambientals?

Els Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA) són drets humans 
de naturalesa social que possibiliten que les persones gaudeixin d’un nivell 
de vida digne, amb condicions mínimes i adequades per aconseguir un 
benestar individual i col·lectiu. Els DESCA es basen en dos pilars: I) abordar 
les necessitats bàsiques de les persones (aigua, alimentació, habitatge, entre 
d’altres); i II) garantir un conjunt de drets que milloren les seves capacitats, 
perquè tinguin una vida digna.
Des de l’adopció de la Declaració Universal i el PIDESC, el contingut 
dels DESCA s’ha anat desenvolupant en una gran diversitat de tractats 
internacionals, regionals15  i lleis estatals. Alguns d’aquests drets són:
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Dret a l’autodeterminació per al lliure desenvolupament econòmic, social, cultural i polític

Dret a l’educació

Dret al treball (seguretat i protecció social)

Dret a la salut

Dret a un nivell de vida digne

Dret a beneficiar-se dels avenços científics

Dret a un medi ambient sense riscos, net, saludable i sostenible (medi ambient sa)

Dret a l’habitatge

Dret a l’aigua potable i al sanejament



W
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Dret a una alimentació adequada

Dret a la participació a la vida cultural

Dret a la vaga

Sergii i el dret a la salut

Sergii i la seva dona, Iryna, són d’Ucraïna, país on van viure durant la major part de les seves vides. Per culpa d’una disfunció renal Sergii va haver de rebre un 
trasplantament i rebre diàlisi durant més de 3 anys. Li van reconèixer el tipus de discapacitat més alt al país.
Però va arribar la guerra i durant el 2014, a causa de la situació militar a l’est d’Ucraïna, l’accés als serveis sanitaris essencials es va complicar greument, 
acompanyat de l’escassetat de medicaments i material mèdic d’un sol ús. Gairebé no podien comptar amb el subministrament de líquids necessaris per a la diàlisi.
El metge d’en Sergii el va avisar que deixarien de donar diàlisi als pacients, tallant el tractament primer dels qui estaven més greus per les seves poques 
possibilitats de sobreviure. Ell era un d’ells.
Sense l’atenció adequada, la seva situació va empitjorar i li van donar una setmana de vida. Llavors la seva dona i ell van decidir deixar Ucraïna urgentment 
per intentar salvar-lo. Van haver de deixar enrere una vida acomodada i els seus familiars, i mudar-se a l’Estat espanyol, on vivia la germana de la Iryna, a la 
recerca d’una atenció sanitària que li permetés seguir vivint.
Va ser el mes de febrer del 2015 quan van fugir perquè en Sergii pogués continuar vivint. Van demanar asil a l’Estat espanyol i van començar a aprendre 
castellà i a adaptar-se a una nova vida. En Sergii va rebre tractament i va haver de sotmetre’s a diverses intervencions. Ha de seguir anant a controls mèdics 
periòdics i prendre una forta medicació tota la vida, però la seva situació mèdica sembla estar sota control. També, igual que a Ucraïna, li han reconegut un alt 
grau de discapacitat a l’Estat espanyol.
No obstant això, el 2017 tant la seva dona com ell van rebre una notificació informant-los que la seva sol·licitud d’asil era denegada. Van plantejar un recurs 
i en Sergii va rebre la resposta que el seu expedient tornaria a ser estudiat mentre que la Iryna va haver de tornar a demanar asil.
Ara per ara, segueixen sense resposta i amb la por de les conseqüències que podria tenir per a la salut d’en Sergii que les seves sol·licituds d’asil siguin 
definitivament denegades.

Falsos mites sobre els DESCA
En alguns espais més conservadors del Dret es manté la incertesa sobre la naturalesa jurídica dels DESCA com a drets humans. En aquests pocs sectors persisteix el 
fals mite que els drets civils i polítics tenen una jerarquia normativa superior als DESCA, que permetrien la seva exigibilitat de com fer efectiu el reclam d’aquests drets. 
També s’ha sostingut que les obligacions enfront dels drets civils i polítics no suposen una conducta activa dels estats, sinó de no realitzar actuacions arbitràries, és a 
dir, de no interferir en el gaudi dels drets (obligacions negatives).



Ara bé, des dels inicis de la dècada dels noranta, a la Declaració i el Programa 
d’Acció de Viena de Drets Humans (1993) es va establir que tots els drets han 
de ser tractats de la mateixa manera i amb el mateix èmfasi. D’altra banda, els 
avenços legals a inicis del segle XXI permeten concloure que no existeix aquesta 
dicotomia entre les dues categories de drets, ja que els DESCA:

· Són drets exigibles, no normes programàtiques, ni principis. Tampoc són 
compromisos polítics.

· Combinen obligacions positives i negatives per als EstatsI: l’obligació de 
no desallotjar arbitràriament a les persones de les seves llars o l’obligació 
de no prohibir o limitar el dret a l’educació bàsica a grups minoritaris són 
exemples clars d’una obligació negativa de l’Estat enfront dels DESCA.

· Estan interrelacionats amb els drets civils i polítics, ja que les afectacions a 
la vida i integritat personal poden ser també causades per la vulneració dels 
DESCA. Per exemple, la denegació del dret a la salut.

· Són drets justiciables: tenen protecció judicial, és a dir, exigibles davant 
el sistema de la justícia. Aquesta protecció legal no acaba quan hi ha un 
conflicte armat i una altra situació excepcional.

Dret a un medi ambient sa
Històricament s’ha fet referència només als DESC, excloent expressament els 
drets ambientals. No obstant això, donat el canvi climàtic i el creixement de les 
activitats comercials transnacionals en un context de globalització neoliberal, 
s’han desenvolupat arguments que permeten analitzar les problemàtiques 
ecològiques i socials en termes de drets humans i de justícia social, i lligat a això 
la necessària menció explícita dels drets ambientals.

Hi ha una relació interdependent entre drets humans i la protecció al medi 
ambient. El dret al medi ambient té una estreta relació amb els drets econòmics i 

socials en la mesura que el medi ambient afecta la qualitat de vida i la seguretat 
de les persones16. Sense un ambient saludable, no és possible viure en un nivell 
d’acord amb els estàndards mínims de dignitat humana. Alhora, la protecció 
dels drets humans ajuda a protegir el medi ambient17.

Els problemes ambientals sovint afecten les generacions futures i, en ocasions, 
són de naturalesa transfronterera. A més, l’exigència de reparació en l’àmbit 
dels drets humans, generalment, requereix d’un incompliment d’una obligació 
per part de l’Estat, mentre que l’enfocament principal dels règims de protecció 
ambiental és prevenir la degradació ambiental. El Dret Ambiental Internacional 
està conformat per un conjunt de declaracions, tractats i normes de caràcter 
vinculants i voluntàries que té com a objectiu la protecció de l’ambient a favor 
de la humanitat en relació amb els drets de l’individu o de determinats grups. El 
1972 va ser promulgat el primer document internacional que va reconèixer el 
dret a un medi ambient sa: la Declaració d’Estocolm.

El reconeixement dels vincles entre els drets humans i el medi ambient ha 
augmentat enormement. Això es pot observar en el nombre i abast de 
les lleis internes i internacionals, i les decisions judicials. L’any 1996, la 
Cort Suprema de l’Índia va ser pionera en establir la relació entre el dret 
a la vida i la protecció del medi ambient, fent ús de 3 principis del dret 
ambiental internacional: qui contamina paga, desenvolupament sostenible i 
precaució18. Recentment a Colòmbia, la Cort Suprema de Justícia ha emès 
una decisió històrica a tot el món, en la qual es reconeix els drets: a un 
ambient sa, a la vida, a la salut, a l’alimentació i a l’aigua, amenaçats per la 
tala indiscriminada a l’Amazònia i els seus efectes en l’escalfament del país. 
Concretament la Cort va establir que19:

· La desforestació de l’Amazònia provoca un perjudici imminent i greu per a tots 
els colombians [i colombianes], per a les generacions actuals i futures, ja que 
aboca incontroladament l’emissió de diòxid de carboni cap a l’atmosfera, 

11

I Sobre les obligacions, vegeu la secció Obligació de respectar: l’obligació de respectar significa que els Estats tenen el deure d’abstenir-se arbitràriament o irracionalment pel que fa al gaudi dels drets. 
Això significa que els Estats estan obligats a respectar el lliure ús dels recursos que posseeix o que estan a disposició de les persones o grups de persones. Per exemple, els estats no han de desconnectar 
arbitràriament els serveis d’aigua potable per al consum humà i els seus mitjans de vida.



produint l’efecte hivernacle, el qual transforma i fragmenta ecosistemes, i 
altera el recurs hídric.

· El deteriorament creixent del medi ambient és un atemptat greu per a la vida 
actual i futura i dels altres drets fonamentals; esgota de mica en mica la vida 
i els drets que s’hi relacionen.

· La impossibilitat d’exercir els drets fonamentals a l’aigua, a respirar aire pur 
i gaudir d’un ambient sa, està emmalaltint els colombians [i colombianes], 
augmenta la manca d’aigua dolça i disminueix les expectatives de vida digna.

· La protecció dels drets fonamentals no implica només a cada individu sinó 
a “l’altre”. I abasta també als que no han nascut i mereixen gaudir de les 
mateixes condicions mediambientals viscudes per nosaltres.

· Si no tenim un criteri equitatiu i prudent de consum, l’espècie humana podrà 
veure’s compromesa en el futur per l’escassetat de recursos imprescindibles 
per a la vida. Solidaritat i ambientalisme es “relacionen fins a convertir-se 
en el mateix”.

· Tots [i totes] tenim el deure de deixar de pensar exclusivament en l’interès 
propi. Estem obligats a considerar la manera en què les nostres obres i 
conductes diàries incideixen en la societat i en la natura.

La justícia climàtica requereix que es respectin, protegeixin i garanteixin 
els drets de les persones que enfronten el risc d’un desplaçament forçós 
en un context de canvi climàtic. El canvi climàtic impulsa desplaçaments de 
comunitats i persones que estan exposades i són vulnerables a la freqüència 
i intensitat de fenòmens meteorològics extrems, com inundacions, onades de 
calor i sequera; augment del nivell del mar; la propagació de malalties tropicals; 
dany a l’ecosistema; pobresa; inseguretat alimentària, aigua i altres mitjans de 
subsistència; i, més indirectament, conflictes en els territoris.

Per tant, s’ha d’assegurar que les respostes al canvi climàtic siguin participatives, 
transparents i responsables. En particular, han d’enfocar la seva atenció a les 
necessitats específiques de protecció de dones i nenes, de pobles indígenes, de 
persones adultes grans, de persones amb discapacitat i d’altres persones que 
puguin estar de manera desproporcionada afectades pel canvi climàtic.

2.3 Quines són les obligacions dels Estats?

Els DESCA estan reconeguts i protegits pel règim del Dret Internacional dels 
Drets Humans. Els tractats de drets humans20 que hagin estat ratificats21, vinculen 
els Estats i creen obligacions que han d’assumir. Així, els Estats han d’adoptar 
mesures positives per complir amb aquests compromisos contrets (obligacions 
positives), així com abstenir-se a interferir en el gaudi efectiu dels drets humans 
(obligacions negatives).

Les obligacions que tenen els Estats enfront dels DESCA són22:

· Obligació de respectar:   l’obligació de respectar significa que els Estats 
tenen el deure d’abstenir-se d’intervenir/d’interferir (??) arbitràriament 
o irracionalment en el gaudi dels drets. Això significa que els Estats estan 
obligats a respectar el lliure ús dels recursos que posseeix o que estan a 
disposició de les persones o grups de persones. Per exemple, els estats 
no han de desconnectar arbitràriament els serveis d’aigua potable per al 
consum humà i els seus mitjans de vida.

· Obligació de protegir: els Estats han d’assegurar que altres actors particulars 
o privats (actors no estatals) no interfereixin en els drets, mitjançant la 
prevenció (regulació), investigació, sanció i reparació. L’obligació de 
protegir no suposa una responsabilitat il·limitada en cap dels estats, sinó el 
deure de prendre totes les mesures raonables i apropiades. Per exemple, els 
Estats han de supervisar la utilització i l’emmagatzematge dels plaguicides 
en l’agricultura per minimitzar els riscos.

· Obligació de garantir: els Estats han de prendre mesures concretes i 
orientades a realitzar progressivament els DESCA. Per a això ha de facilitar 
i proporcionar accés als drets, especialment a aquelles persones que no 
poden satisfer les seves pròpies necessitats, al màxim de recursos disponibles 
i per tots els mitjans apropiats23. Per exemple, educació primària gratuïta. 
Per analitzar el contingut d’aquesta obligació es fa ús de 3 elements que 
mesuren si hi ha un compliment adequat dels DESCA: I) disponibilitat, en 
quantitat i qualitat; II) accessibilitat, física i econòmica; III) acceptable, 
culturalment i amb perspectiva de gènere.
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Hi ha 3 peculiaritats dels DESCA en relació amb les obligacions dels Estats:

· Aplicació de mesures immediates, independentment de la disponibilitat de 
recursos, és a dir, no depèn de l’assignació de recursos econòmics. Aquestes 
mesures són:

Garantir els drets en condicions d’igualtat i no discriminació. La relació 
entre els drets a la igualtat i la no discriminació i els DESCA és vital, 
ja que la majoria de les violacions a aquests drets estan directament 
relacionades amb les desigualtats estructurals.

Garantir els nivells essencials del contingut mínim dels drets, indistintament 
de la seva posició econòmica. Aquesta obligació és particularment 
rellevant en èpoques de crisi24.

· El principi de progressivitat: els Estats han de fer esforços constants per 
millorar el gaudi dels DESCA. Això vol dir que tot i que aquests drets siguin 
de realització gradual, a causa de la limitació de recursos que pugui existir, 
s’ha d’actuar en un termini raonable utilitzant tots els mitjans apropiats25.

· La prohibició de regressivitat: és a dir, no prendre mesures que deteriorin 
el nivell actual de compliment dels DESCA. Hi ha una presumpció de no 
retrocés, és a dir, que els estats no han de disminuir deliberadament l’accés 
de les persones a un dret, sense que estigui degudament justificat i sense que 
s’hagin avaluat altres alternatives menys costoses. Diferent a la regressivitat 
és la derogació o limitació d’un dret. El PIDESC no conté disposicions que 
deroguin els DESCA, per tant, només es pot limitar cert contingut sota 
circumstàncies excepcionals26.

Per la seva banda, el Dret Ambiental Internacional imposa un conjunt 
d’obligacions als Estats, que es recullen en diversos tractats internacionals i 
jurisprudència d’òrgans internacionals de drets. A tall d’exemple, s’esmenten 
alguns d’aquests principis27:

· Principi de prevenció: quan hi hagi activitats que poden causar danys a 
l’ambient, els Estats han d’implementar mesures per evitar-ho, d’acord amb 
la informació científica disponible.

· Principi de precaució: quan hi hagi perill de dany greu o irreversible, la 
manca de certesa científica absoluta no s’ha d’utilitzar com a raó per 
postergar l’adopció de mesures eficaces, en funció dels costos per impedir la 
degradació del medi ambient.

· Principi d’avaluació d’impactes ambientals.

· Principi d’informació, participació i accés a la justícia.
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La responsabilitat de les empreses transnacionals

Les activitats de les empreses transnacionals generen un gran impacte social, 
econòmic i ambiental que afecta el gaudi efectiu de drets vinculats a la salut, 
l’habitatge, l’alimentació, l’aigua, la seguretat social, el dret al treball, el dret a 
condicions de treball equitatives i satisfactòries, i el dret a fundar sindicats i a 
sindicar-se, el dret a un medi ambient sa, entre d’altres.

Per tant, les empreses tenen responsabilitat en matèria de drets humans atès 
que les seves decisions poden afectar greument la dignitat i els drets de les 
persones i les comunitats28.  Generalment els grups que es veuen més afectats en 
relació a les activitats de les transnacionals són les dones, els pobles indígenes, la 
infantesa i l’adolescència, la pagesia i d’altres grups en situació de vulnerabilitat 
per les activitats vinculades al desenvolupament, la utilització o explotació de 
terres i dels recursos naturals29.

Durant els últims anys s’han produït diversos debats per exigir la responsabilitat 
d’aquestes empreses i dimensionar l’abast del poder corporatiu30 que exerceixen 
dins dels territoris dels Estats on estan domiciliades, però sobretot a l’estranger 
(Sud Global) on duen a terme les seves activitats. Inicialment l’any 2011 es van 
crear els Principis Rectors sobre les empreses i els Drets Humans de Nacions 
Unides, per tal de millorar les pràctiques i les normes per a contribuir amb una 
globalització socialment sostenible.

No obstant això, les seves disposicions de caràcter voluntari i unilateral 
(autoregulació) han resultat insuficients. Per això és important que es creï 
un instrument internacional, que sigui jurídicament vinculant, per regular 
les activitats de les empreses transnacionals i reforçar el marc actual de 
responsabilitats. Tenint en compte l’actual escenari advers per a l’aprovació 
d’aquest instrument, a més de les mobilitzacions, denúncia i incidència per part 
de les organitzacions socials, és clau que des del pla jurídic s’exigeixi l’aplicació 
dels estàndards de drets humans al sector empresarial31.

L’aplicació d’aquests estàndards de drets humans limita el poder corporatiu 
de les empreses transnacionals, i fins i tot pot estendre la seva responsabilitat 
fora de les pròpies fronteres dels Estats (conegut com a aplicació d’obligacions 
extraterritorials). La regulació jurídica a les empreses transnacionals, mitjançant 
les obligacions extraterritorials, permet fer ús dels estàndards de drets humans 

per exigir, tant als Estats com a empreses, actuar en el marc de la deguda 
diligència en el desenvolupament d’activitats a l’estranger, i que es pugui establir 
la responsabilitat (civil i penal) per la participació d’aquestes empreses i les 
seves filials en abusos de drets humans. Per tant, aquest tipus d’obligacions 
contribueix al disseny de mecanismes de control, rendició de comptes, accés a 
la justícia i reparació a les víctimes32.

En aquest marc, diferents òrgans de drets humans de Nacions Unides han 
establert un conjunt de conductes concretes per als Estats33:

· Informar sobre l’adopció de totes les mesures legislatives, reglamentàries i de 
polítiques públiques per garantir que les empreses transnacionals respectin els 
drets econòmics, socials, culturals i ambientals en totes les seves operacions, 
fins i tot quan operen a l’estranger, en particular en el sector extractiu i 
operacions comercials que involucren l’apropiació de terres34.

· Establir un marc regulador clar que asseguri que les empreses o les seves seus 
principals ubicades a la jurisdicció de l’Estat, són legalment responsables per 
les violacions de drets humans comeses en els projectes ubicats a l’estranger, 
en particular els que es desenvolupin en zones transfrontereres. L’Estat 
també ha de tenir en compte el compliment de les seves obligacions de drets 
humans, quan es trobi negociant un acord internacional (tractats i acords de 
comerç i inversions)35.

Aquest enfocament que es planteja respon a les teories tradicionals d’atribució 
de responsabilitat centrada en els Estats, en les quals es reconeixen a aquests 
com els principals actors en el sistema internacional, i per tant, com els únics 
cridats a respondre internacionalment enfront de les obligacions de drets 
humans. Ara bé, és important ressaltar que la noció de sobirania dels Estats-
nació i els seus governs en l’actual context de globalització neoliberal, tenen un 
paper més limitat a causa de l’activitat d’altres actors com: les organitzacions 
internacionals (Organització Mundial del Comerç, Banc Mundial i Fons Monetari 
Internacional36), les empreses transnacionals i els grups armats no estatals 
(milícies, guerrilles, rebels, terroristes, paramilitars, mercenaris, etc.37). Aquesta 
limitació es deu al fet que en ocasions els estats no poden (falta de capacitat) o 
no volen (manca de voluntat) dur a terme el seu deure de protecció enfront dels 
actors privats que operen a o des del seu territori.
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En la mateixa línia, l’Observació General 24 emesa a l’any 2017 pel Comitè 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals és bastant clara en l’establiment de les 
obligacions en matèria de drets humans que tenen les empreses transnacionals, 
tant de manera directa com indirecta:

En algunes jurisdiccions, les persones tenen vies de recurs directe contra 
les empreses enfront les vulneracions de drets econòmics, socials i culturals, 
ja sigui per imposar a aquestes entitats privades l’obligació (negativa) 
d’abstenir de posar en pràctica determinades conductes o l’obligació 
(positiva) d’adoptar certes mesures o contribuir a donar efectivitat a 
aquests drets. També hi ha moltes lleis nacionals destinades a protegir drets 
econòmics, socials i culturals concrets que s’apliquen de manera directa a 
les entitats empresarials, per exemple, en les esferes de la no discriminació, 
la prestació d’atenció de salut, l’educació, el medi ambient, les relacions 
laborals i la seguretat del consumidor. A més, de conformitat amb les normes 
internacionals, les empreses han de respectar els drets enunciats en el 
Pacte, independentment de si existeix legislació interna i si aquesta s’aplica 
plenament a la pràctica[…]38.

La responsabilitat internacional39 per incompliment de les obligacions establertes 
en els tractats de drets humans i altres instruments jurídics de caràcter vinculant, 
segons el règim actual de Dret Internacional dels Drets Humans, és atribuïble de 
manera directa als Estats i de manera indirecta als actors no estatals (particulars 
o agents privats40). Denegar l’aplicació de les obligacions de drets humans a 
actors no estatals, particularment a aquells que concentren poder econòmic, 
polític i jurídic, significaria desconèixer la gran responsabilitat que tenen i en 
definitiva deslegitimar la recerca de justícia per part de les víctimes.

Com s’ha analitzat, s’ha superat la divisió entre drets civils i polítics i els DESCA 
quant a la seva protecció i les obligacions dels Estats en matèria de respecte i 
garantia.

Però els reptes actuals de les persones en moviment ens exigeixen comprendre 
les causes de la seva fugida i el vincle que té amb desigualtats (generades per 
un model d’acumulació, per despossessió de recursos naturals, expulsió dels 
territoris i la mercantilització dels béns públics).

2.4 Quan ens trobem davant d’una vulneració del DESCA?

Les violacions dels drets humans s’originen quan un Estat comet un acte o omissió 
que contravé les obligacions de drets humans establertes en els tractats de drets 
humans. A més del PIDESC, hi ha diversos instruments que no són vinculants, però 
són útils per identificar quan un Estat incompleix les seves obligacions enfront 
els DESCA: Principis de Limburg sobre la implementació del PIDESC (1987); 
Directrius de Maastricht sobre violacions dels Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(1997); Principis i Directrius per a la Implementació dels Drets Econòmics, Socials 
i Culturals de la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles (2010); i Principis 
Rectors sobre l’extrema pobresa i els drets humans (2012).

Per establir que s’ha generat aquesta vulneració s’ha d’atribuir aquesta 
responsabilitat quan41:

· La conducta ha estat comesa pels mateixos òrgans de l’Estat o per persones 
que actuen amb caràcter oficial, en els diferents poders i jerarquies en 
exercici del poder públic42, per exemple:

L’anul·lació o suspensió de qualsevol legislació que sigui necessària per 
seguir exercint un dret que estigui vigent en aquell moment.

La denegació activa d’aquests drets a determinats individus o grups 
mitjançant qualsevol forma de discriminació directa o indirecta.

L’aprovació de qualsevol legislació o política que sigui clarament 
incompatible amb els drets humans.

La no progressiva realització dels DESCA43.

· La conducta és realitzada per un agent no estatal (agent privat) i l’Estat no 
és capaç de prevenir, investigar, sancionar i reparar l’afectació als drets44. 
Alguns d’aquests supòsits de responsabilitat estatal per actes comesos per 
particulars són:

Quan els actes són comesos per persones amb capacitat estatal, és a dir, 
tenen control sobre certa part de la població i el territori.

Quan la violació es produeix amb complicitat de l’agent estatal.
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Quan falta la deguda diligència en l’obligació de prevenir.

Quan no garanteix l’obligació de no discriminar.

Vulneració de drets humans com a origen del desplaçament forçós

Els DESCA són drets humans de naturalesa social que possibiliten que les persones 
gaudeixin d’un nivell de vida digne, amb condicions mínimes i adequades per 
aconseguir un benestar individual i col·lectiu45. El dret a un nivell de vida digne 
abasta necessàriament el compliment efectiu de tots els drets econòmics, socials, 
culturals i ambientals; i es vincula amb una interpretació àmplia del dret a la 
vida: cap persona pot ser privada de la vida de manera arbitrària, ni tampoc se 
li pot impedir l’accés a les condicions que li garanteixin una existència digna46.

És per això que quan té lloc una violació dels DESCA, generalment, s’està 
davant d’una complexitat de situacions que afecten un ampli rang de drets. Per 
exemple, el desallotjament o desplaçament forçós vinculat a un projecte d’inversió 
en determinat territori, afecten els drets a la vida digna, integritat personal, 
habitatge adequat, discriminació, entre altres. També s’han de visibilitzar les 
diferents afectacions als DESCA amb els que s’enfronten les dones. Les dones 
i les nenes a tot el món segueixen patint les conseqüències de la discriminació 
imposada per un sistema heteropatriarcal, que els nega l’accés i gaudi a la 
salut, educació, habitatge, treball, seguretat social, entre d’altres. Aquesta 
discriminació genera situacions socioeconòmiques de pobresa:

El rol de sostenidores de la vida, conseqüència de la divisió sexual del 
treball, els condueix a suportar situacions que es tornen —gràcies a un 
neocolonialisme liberal— cada vegada més precàries. A més, el patriarcat 
planteja les relacions sexuals com relacions polítiques utilitzades per dominar 
les dones i la població LGTBI. La discriminació i persecució que pateixen es 
desenvolupa mitjançant el control de la seva sexualitat, de la seva capacitat 
reproductiva i del seu cos. És a dir, amb pràctiques dirigides a la violació 
dels seus drets sexuals i reproductius. Es tracta de violències específiques 
que pateixen les dones (i nenes) en contextos de violència generalitzada i 
conflicte armat pel sol fet de ser dones48.

Pel que fa a la situació del col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals i intersexuals (LGBTI), en relació amb els seus DESCA, persisteix la 
denegació dels drets d’associació, expressió, i informació, de discriminació en 
l’accés a l’ocupació, a la salut i a l’educació49. També són víctimes d’assassinats, 
de violència sexual i de violència basada en motius de gènere, d’atacs físics, 
tortura i detencions arbitràries.

La globalització neoliberal planteja reptes importants per al paradigma de 
protecció de drets humans, des de la lògica de la sobirania territorial dels 
Estats, a causa de les conseqüències que genera. “L’anomenada crisi de les 
persones refugiades no és espontània, ni conjuntural, ja que està vinculada 
a múltiples motius estructurals que sustenten el model econòmic i social de 
dominació [...]. Són milions de persones i pobles els que emigren per causes 
climatològiques i pel model i projectes de desenvolupament capitalista i 
heteropatriarcal50 “, en concret per:

· L’explotació, com a mecanisme clàssic del capital per apropiar-se de la 
plusvàlua.

· L’acumulació per despossessió i expulsió, principalment a càrrec de 
les empreses transnacionals extractives i d’agrocombustibles en zones 
geoestratègiques.

· La necropolítica com a negació de la universalitat dels drets humans i la 
dignitat humana.

· El sistema heteropatriarcal que genera relacions de poder desiguals i promou 
la violència cap a les dones.

· Els conflictes armats vinculats a l’accés i control dels recursos naturals.

· El negoci de l’exportació d’armes a països que vulneren drets humans51.

· Els efectes del canvi climàtic, en particular als Estats febles.

En aquest context, les persones que es troben en una situació d’extrema 
vulnerabilitat, es desplacen internament dins dels seus països o creuen una 
frontera internacional a causa de:  la violència generalitzada promoguda per 
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agents estatals o no estatals (empreses transnacionals, paramilitars, grups de 
crim organitzat), les afectacions pels efectes del canvi climàtic i la degradació 
del medi ambient, i el no accés a condicions mínimes de vida digna (accés a 
l’aigua, alimentació, salut, entre d’altres). Aquestes vulneracions dels DESCA 
afecten la vida i la integritat de les persones.

En el següent apartat s’exposaran els elements claus de la protecció internacional 
per a les persones desplaçades forçosament que han fugit del seu país d’origen a 
causa de la vulneració dels seus DESCA. És important ressaltar “que tota persona 
té dret a sortir de qualsevol país, fins i tot el propi, i a retornar-hi” i aquest dret 
agafa especial rellevància quan la vida i la integritat de les persones corre perill 
al seu propi país52. Certament el dret a migrar o mobilitzar-se lliurement no és 
un dret absolut, però qualsevol limitació ha de complir amb els estàndards de 
proporcionalitat i necessitat, com va passar fa uns anys amb el tancament de 
fronteres de diversos Estats africans en un esforç per controlar la propagació 
de l’èbola. Aquesta qüestió és un punt fonamental per analitzar les estratègies 
actuals de denegació de responsabilitats globals davant les conseqüències d’unes 
polítiques econòmiques violentes, juntament amb les respostes inadequades, 
principalment dels països del Nord Global, davant els desplaçaments forçats53.
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En Diallo i el dret a l’educació

En Diallo va néixer a Guinea Conakry. Un país ric en recursos naturals, com l’aigua potable i la bauxita, però en el qual la majoria de la població no té accés a 
serveis bàsics com aquesta mateix aigua, medicaments o menjar suficient. 
Amb una situació convulsa, l’actual president, Alpha Condé, que va arribar al poder el 2010 va començar a implementar polítiques que crearen recel entre 
guineans que no compartien ètnia amb el president (malinke). En Diallo i la seva família són de l’ètnia fula.
El pare d’en Diallo era militant d’un partit de l’oposició. Fins i tot el mateix noi havia participat en vagues per reclamar una bona educació pública (moltes són 
reprimides, arribant a morir manifestants).
Una matinada, un grup d’homes armats amb matxets van anar a buscar-los. Els crits els van alertar i van intentar fugir, però els van agafar i van matar el seu 
pare i el seu germà petit. En Diallo va ser ferit al cap i va caure inconscient.
Va despertar a l’hospital i després de conèixer la defunció del seu pare i germà va voler estar amb la seva mare. Però a la cultura fula, els fills han de quedar-se 
amb la família del pare després de la mort d’aquest, i la mare ha de tornar al seu poble natal. Llavors va expressar a la família del seu pare el seu desig d’estudiar, 
però no li ho van permetre. Va ser llavors quan va decidir marxar de Guinea Conakry, amb només 14 anys.
Un viatge a la recerca d’estudis.
No buscava venir a Europa. La seva idea era estudiar en un altre país africà. I com que tenia un oncle a Benín, va anar-hi.
Va explicar al seu oncle que volia estudiar, però ell el feia treballar a casa mentre li deia que ja estudiaria més endavant. Els seus cosins sí que estudiaven. Després 
de 8 mesos, en Diallo va deixar la casa del seu oncle.
Va estar un temps dormint al carrer i fent qualsevol tipus de feina. Fins que un amic li va dir que havia aconseguit arribar a Itàlia. I va decidir anar cap a Europa, 
a la recerca d’un futur en el que pogués veure els seus desitjos complerts. Amb els pocs diners que havia aconseguit, va anar de Benín fins Níger amb autobús, 
després fins a Algèria i finalment al Marroc.

El seu viatge va ser molt dur i va pensar en diferents moments que no arribaria viu al seu destí. Però ho va aconseguir.
Va intentar entrar per Melilla, però la policia marroquina els va agafar a ell i als altres companys de viatge, els va colpejar i els va portar a un altre poble més 
allunyat de la frontera. Llavors va anar a Tànger i va tornar a viure en un campament al bosc.
No tenia diners per pagar una pastera, així que va intentar saltar la tanca de Ceuta. Alguns van entrar, però els van retornar.
El desembre de 2016 va tornar a intentar-ho. Aquesta vegada ho va aconseguir. Tenia ferides de les concertines, però va córrer fins al CETI. Aquest dia eren un 
grup d’unes 800 persones que ho van intentar, i aproximadament van passar la meitat.
En arribar, el CETI estava ple. Van col·locar tendes de campanya al pati i a l’aparcament del centre eqüestre que hi ha al costat.
Però en Diallo, igual que la resta de residents, no es queixava. Desitjava que el traslladessin a la península, i per a això calia portar-se bé.
A Ceuta rebia classes d’espanyol i informàtica bàsica. Estava bé per començar. Encara que el seu somni era anar força més enllà i estudiar medicina o periodisme.
Després d’uns tres mesos al CETI, en Diallo va ser traslladat a la península. Ja a Europa, es va plantejar l’opció de sol·licitar asil, alhora que recorda: “Si no 
haguessin matat el meu pare i el meu germà i no m’haguessin atacat, no me n’hauria anat”.
Diallo és un pseudònim sota el qual s’amaga la veritable identitat d’aquest guineà que ara viu en sòl europeu.



El dret d’asil



3.1 Què es el dret d’asil?

El dret d’asil és un dret fonamental recollit a la Declaració Universal dels Drets 
Humans54 i l’Estat espanyol el reconeix a l’article 13.4 de la seva Constitució55. 
És el dret de tota persona a buscar protecció fora del seu país quan fuig d’un 
conflicte o d’una persecució que posa la seva vida en perill per motius de raça, 
religió, gènere, orientació sexual, grup social determinat, nacionalitat o opinió 
política. 

La legislació estatal mitjançant la Llei 12/2009 estableix que el dret d’asil és la 
protecció que s’atorga a qui se li reconegui la condició de persona refugiada, 
és a dir: “[...] als nacionals no comunitaris o als apàtrides als quals es reconegui 
la condició de refugiat en els termes definits a l’article 3 d’aquesta Llei i a la 
Convenció sobre l’estatut dels refugiats, feta a Ginebra el 28 de juliol de 1951, 
i el seu Protocol, subscrit a Nova York el 31 de gener de 1967” 56. 

Per tant, la condició de persona refugiada es reconeix a qui:

[A] causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, 
nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup social, de 
gènere o orientació sexual, es troba fora del país de la seva nacionalitat i no 
pot o, a causa d’aquests temors, no vol acollir-se a la protecció del dit país, 
o a l’apàtrida que, sense tenir nacionalitat i trobant-se fora del país on abans 
tenia la residència habitual, pels mateixos motius no pot o, a causa d’aquests 
temors, no vol tornar-hi, i no estigui incurs en alguna de les causes d’exclusió 
de l’article 8 o de les causes de denegació o revocació de l’article 957.

La protecció en el dret d’asil es coneix com a protecció internacional, i suposa 
que a la persona refugiada se li atorguin unes mínimes garanties: I) no devolució 
al seu país d’origen, II) permís de residència i treball permanent, III) accés a 
serveis públics (salut, educació, feina, habitatge, etc.), IV) mantenir la unitat 
familiar, i v) altres58. 

En el marc de la Unió Europea, el dret d’asil es reconeix a l’article 18 de la Carta 
dels Drets Fonamentals. 

Alguns dels instruments més rellevants del marc regional es poden trobar a 
l’Annex d’aquesta publicació.

La protecció subsidiària

La protecció subsidiària és una figura de protecció internacional creada en el 
marc de la Unió Europea. L’article 4 de la Llei 12/2009 estableix que:

El dret a la protecció subsidiària és el que es dispensa a les persones d’altres 
països i als apàtrides que, sense complir els requisits per obtenir l’asil o 
ser reconegudes com a refugiades, però respecte de les quals es donin 
motius fundats per creure que si tornessin al seu país d’origen en el cas 
dels nacionals, o al de la seva anterior residència habitual en el cas dels 
apàtrides, s’enfrontarien a un risc real de patir algun dels danys greus que 
preveu l’article 10 d’aquesta Llei, i que no poden o, a causa de l’esmentat 
risc, no volen acollir-se a la protecció del país de què es tracti, sempre que 
no es doni algun dels supòsits enumerats als articles 11 i 12 d’aquesta Llei.

De manera que, la protecció subsidiària s’atorga a qui corri el risc de ser objecte 
dels següents danys greus:

· Condemna de pena de mort o el risc de la seva execució material.

· Tortura i tracte inhumà o degradant al país d’origen del sol·licitant.

· Amenaces greus contra la vida o la integritat dels civils motivades per una 
violència indiscriminada en situacions de conflicte internacional o intern (no 
individualitzades).

Tant l’asil com la protecció subsidiària incorporen la garantia del principi de no 
devolució, pedra angular de la protecció internacional. En el cas espanyol, que 
no en el d’altres països de la UE, comporten un nivell de protecció similar al de 
l’estatut de refugiat. Però no hem d’oblidar que són dues figures diferents, no 
només pel que fa als requisits sinó també als drets que se’n deriven i els motius 
de cessament59. 

La protecció subsidiària no es reconeix en cap tractat internacional, i a les altres 
regions es va optar per ampliar la definició de persona refugiada. Així, per 
exemple, a:
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· Àfrica, l’article 12.3 de la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles es 
refereix al dret de tota persona a buscar i obtenir asil, “[…] d’acord amb 
les lleis d’aquests països i els convenis internacionals”. Per la seva banda, 
la Convenció de l’Organització de la Unitat Africana per la qual es regulen 
els aspectes específics de problemes dels refugiats a l’Àfrica estableix, a més 
d’incorporar la definició de la Convenció de 1951, que: 

El terme “refugiat” s’aplicarà també a tota persona que, a causa d’una agressió 
exterior, una ocupació o una dominació estrangera, o d’esdeveniments que 
pertorbin greument l’ordre públic en una part o la totalitat del seu país 
d’origen, o del país de la seva nacionalitat, està obligada a abandonar la 
seva residència habitual per buscar refugi en un altre lloc fora del seu país 
d’origen o del país de la seva nacionalitat60.

L’amplitud de la redacció il·lustra la diversitat de motius pels quals es concedeix 
asil, que inclouen i van més enllà de la condició de refugiat/ada. Alguns 
d’aquests motius estan vinculats a l’origen racial o ètnic, mentre que d’altres 
protegeixen les persones perseguides a causa de la seva lluita per l’alliberament 
nacional o les seves activitats intel·lectuals, científiques o culturals.

· Amèrica Llatina i el Carib, la Declaració de Cartagena de 1984 va sorgir 
com el primer instrument innovador per la seva amplitud objectiva en la 
definició de la persona refugiada. En aquest sentit, el plantejament sobre 
els elements subjectius i objectius va experimentar un canvi d’orientació en 
el que s’establia a la Convenció de 1951. Així l’enfoc es va posar en els 
elements que promouen l’expulsió: (I) violència generalitzada, (II) l’agressió 
estrangera, (III) la violació massiva dels drets humans o altres circumstàncies 
que hagin pertorbat greument l’ordre públic.

L’any 1994, en el marc de la commemoració dels 10 anys de la Declaració 
de Cartagena, es va crear la Declaració de San José que complementa 
les conclusions establertes en la trobada de 1984 i identifica des d’una 
perspectiva de drets humans les causes de la migració forçosa a la regió i 
la necessitat d’enfortir el sistema democràtic per a la promoció de solucions 
duradores. Per a l’any 2004, amb una lògica d’aplicar les dues Declaracions 
(1984 i 1994), s’aprova el Pla d’Acció de Mèxic, que planteja la necessitat 
d’enfortir la cooperació internacional i millorar la qualitat de l’atenció. 

El 2014 es crea la Declaració i el Pla d’Acció de Brasil (Cartagena +30) 
per mantenir els estàndards de protecció més alts a nivell internacional i 
regional, implementar solucions innovadores per a les persones refugiades 
i desplaçades, i posar fi a la difícil situació a la qual han de fer front les 
persones apàtrides a la regió. El febrer de 2018 es va dur a terme l’avaluació 
dels avenços sobre la Declaració i el Pla d’Acció de Brasil i es van aprovar 
els 100 punts de Brasília, com a aportació regional per al debat al voltant de 
les Nacions Unides sobre el Pacte Mundial per als Refugiats.

Accés a la protecció internacional

En l’àmbit europeu, la protecció internacional fa referència al procés de 
determinació de l’estatus de persona refugiada i de protecció subsidiària, que 
es concreta en el dret de sol·licitar asil. Aquest procés s’ha de dur a terme 
amb les degudes garanties i l’estricta observança del principi fonamental de 
no devolució (també conegut com a non-refoulement)61 , que garanteix que no 
es retorna la persona asilada al país on s’han produït els fets dels quals es vol 
protegir. Per accedir a aquesta protecció cal entrar en un territori segur. Però la 
situació de les persones amb necessitat de protecció internacional s’ha convertit 
en una teranyina, ara que creuar les fronteres europees es fa més difícil, fins i tot 
impossible, a causa del Sistema Schengen, ja que ha erigit un mur insuperable 
[al voltant] de les fronteres exteriors de la Unió Europea62.

El principi de no devolució prohibeix als Estats expulsar o retornar una persona al 
territori de qualsevol país on la seva vida o la seva llibertat es trobin amenaçades 
o on pugui patir tortures, tractes inhumans o vulneració dels seus drets humans 
fonamentals. Ara bé, aquest principi s’infringeix constantment amb les polítiques 
de lluita contra la immigració irregular a la Unió Europea (acords bilaterals 
de readmissió amb tercers països, denegació d’entrada pels punts habilitats, 
devolucions i expulsions), fet que dificulta l’accés al dret d’asil de les persones 
necessitades de protecció internacional. 

El reforç del control de les fronteres europees a través de la implementació d’una 
política migratòria basada en un enfoc securitari , impedeix a les persones 
refugiades exercir el seu dret a desplaçar-se a un país segur on puguin sol·licitar 
la protecció internacional63. Recentment el Tribunal Europeu de Drets Humans 
(TEDH) ha condemnat l’Estat espanyol per incomplir el principi de no devolució 
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quan va expulsar il·legalment dues persones N.D. i N.T, de Mali i Costa d’Ivori, a 
qui les autoritats espanyoles no van donar l’oportunitat de sol·licitar un intèrpret 
i un advocat per iniciar el procediment d’asil un cop van aconseguir entrar en 
territori espanyol per la tanca de Melilla. Totes dues devolucions es van realitzar 
sense una decisió motivada i sense que s’hagués analitzat individualment la 
sol·licitud de protecció internacionalII.

3.2 Qui és una persona refugiada? Elements per a la seva 
determinació

Com ja s’ha indicat, el règim de protecció internacional de les persones 
refugiades es regeix per dos instruments centrals, la Convenció de Ginebra de 
1951 i el seu Protocol de Nova York de 1967. La Convenció de 1951 defineix 
tota persona refugiada com la que:

[...]  a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, 
religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup 
social, u opinions polítiques es trobi fora del país de la seva nacionalitat i 
no pugui o, a causa d’aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció de 
l’esmentatpaís, o que, sense tenir nacionalitat i trobant-se, a causa d’aquests 
esdeveniments, fora del país on abans tenia la residència habitual, no pugui 
o, a causa d’aquests temors, no vulgui tornar-hi.

D’aquesta definició se n’extreuen els següents elements que configuren la condició 
de persona refugiada:

· Estar fora del país de nacionalitat o residència on s’han produït els fets, 
i haver hagut de marxar del país.

· L’existència d’un temor fundat de patir persecució. Aquesta expressió 
és la part essencial de la definició de persona refugiada. A l’element 
temor, estat d’ànim i condició subjectiva, s’hi afegeix l’adjectiu fundat. 

Això vol dir que no es tracta només de l’estat d’ànim (element subjectiu) de la 
persona el que determina la seva condició de refugiada, sinó que el seu temor 
s’ha de basar en una situació objectiva (element objectiu) i ser raonable64. Per 
tant, les declaracions de la persona refugiada no poden ser considerades en 
abstracte i s’han d’examinar en el context del país d’origen65.

L’avaluació de l’element subjectiu va unida a l’anàlisi de la personalitat de 
l’individu, ja que les reaccions psicològiques de cadascú davant de fets similars 
són diferents; i també dels seus antecedents personals i familiars. Els informes 
psicològics o psiquiàtrics i l’aplicació del Protocol d’Estambul per a casos de 
supervivents de maltractaments o tortura són eines vàlides que es poden utilitzar 
com a prova66, així com la informació sobre el país d’origen (COI per les seves 
sigles en anglès).

Què és persecució?

Malgrat que no hi ha una definició acceptada a nivell internacional, sí que 
hi ha un consens sobre el fet que la persecució inclou: (I) tota amenaça per 
motius de raça, nacionalitat, religió, opinions polítiques, o pertinença a un grup 
social determinat; i (II) les violacions greus, sostingudes o sistemàtiques de drets 
humans per les mateixes raons que indica la Convenció de 1951. En tots dos 
casos es tracta de violacions de drets humans contra les quals l’estat no és capaç 
de donar proteccióIII.

D’altra banda, la Directiva 2011/95 defineix la persecució a l’article 9, i 
estableix que:

Els actes de persecució en el sentit de la secció A de l’article 1 de la Convenció 
de Ginebra hauran de: a) ser suficientment greus com per constituir una 
violació greu dels drets humans fonamentals, en particular dels drets que no 
puguin ser objecte d’excepcions a l’empara de l’apartat 2 de l’article 15 del 
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
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II Sobre aquest tema, vegeu el cas de N.D.i N.T. contra l’Estat espanyol per les “devolucions en calent” a la tanca de Melilla. Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, demandes núm. 8675/15 
i 8697/15, 3 d’octubre de 2017. Vegeu també la decisió del Tribunal Administratiu de Rennes, França, gener de 2018, demanda núm. 1705747 sobre les deficiències del sistema italià per garantir un 
procediment d’asil en condicions dignes.



Fonamentals, o bé b) ser una acumulació de diverses mesures, incloses 
les violacions de drets humans, que siguin prou greus com per afectar 
una persona de manera similar a la que s’esmenta a la lletra a).

També s’ha d’entendre que les mesures de discriminació, encara que per 
elles mateixes no tinguin caràcter greu, poden donar lloc a un temor justificat 
de persecució si creen en la persona en qüestió un sentiment de desconfiança 
i inseguretat pel que fa a la seva existència futura”67.

El risc de patir persecució ha de ser individual, tot i que pot abastar una 
col·lectivitat de persones, no impedeix el seu reconeixement individualitzat 
de persona refugiada. Aquesta diferenciació és important quan es tracta de 
vulneracions dels DESCA que tinguin caràcter col·lectiu. En qualsevol cas, 
n’hi ha prou que hi hagi un risc raonable que es pugui personalitzar en qui 
sol·licita la protecció per complir els requisits de la definició de refugiat68. 

· Agents de persecució i absència de protecció estatal. Per tal que una persona 
sigui reconeguda com a refugiada, ha de demostrar no només que té un 
temor fundat de ser perseguida, sinó també que hi ha hagut absència de 
protecció del seu propi Estat, tant si aquest és responsable del dany ocasionat 
com si no. Aquest darrer supòsit, és especialment important quan es tracta 
de persecució per agents no estatals69. 

La protecció a les persones refugiades no té res a veure amb l’atribució de 
la responsabilitat internacional als Estats per la persecució que pateixen les 
persones, sinó que implica que l’Estat no té la capacitat de (no vol o no pot) 
reparar el dany ocasionat per la vulneració dels drets humans. No s’ha de 
confondre la necessitat individual de protecció amb el concepte d’atribució 
de responsabilitat de l’Estat per incompliment d’una obligació internacional. 

Pel que fa als causants de danys greus (agents de persecució), s’identifiquen: 
(I) els Estats; (II) partits o organitzacions que controlen l’Estat o una part 
considerable del seu territori; i (III) agents no estatals, quan l’Estat incompleix 
la seva obligació de protecció70. Això és especialment rellevant quan la 

persecució estigui vinculada a la vulneració dels DESCA, ja que, com s’ha dit 
abans, en alguns casos els Estats veuen limitats els seus esforços de regular 
i controlar les empreses transnacionals amb activitats als seus territoris, per 
exemple.

· Alternativa de fugida interna. Es tracta d’una pràctica actual que té com a 
objectiu descartar la possibilitat del desplaçament intern; no s’especifica a la 
Convenció de Ginebra. Per poder ser reconeguda com a persona refugiada, 
cal demostrar que no hi ha alternativa raonable de fugida interna al país 
d’origen. Es defineix l’alternativa de fugida interna com una zona específica 
del país on no hi hagi risc de temors fundats de persecució i on, ateses les 
circumstàncies particulars del cas, és raonable esperar que l’individu s’hi 
pugui establir i dur una vida normal71. 

· Motius de persecució i nexe causal. La persecució es pot donar per motius 
de raça, religió, nacionalitat, idees polítiques, pertinença a un grup social 
determinat, i, en el marc europeu, s’hi inclouen els motius de gènere i 
d’orientació sexual. Com a regla general, és indiferent que la persecució 
es produeixi per qualsevol dels motius indicats o per la combinació de dos 
o més motius. No obstant això, les categories de gènere i orientació sexual 
no donen lloc, per si soles, a una persecució, sinó que dependrà de les 
circumstàncies que imperin al país d’origen. Aquest condicionament, no 
exigit per la Convenció de Ginebra, suposa un obstacle afegit per a aquestes 
persones72.

La violació dels DESCA és constitutiva d’asil quan l’Estat no pot oferir protecció, 
i hi ha un temor fundat d’una persecució motivada per una o més d’aquestes set 
causes: raça, religió, nacionalitat, idees polítiques, gènere, orientació sexual i 
pertinença a un grup social determinat.

Això s’ha d’interpretar des del Dret internacional dels drets humans: (I) la 
Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats, articles 31 i 32 sobre la regla 
general d’interpretació i mitjans d’interpretació complementaris; (II) les directrius 
de protecció internacional, recomanacions, guies, notes i conclusions publicades 
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III Com s’indica a l’apartat 2.3 d’aquesta publicació, hi ha una violació de drets humans quan un Estat comet un acte o una omissió que contravé les obligacions de drets humans establertes als tractats de drets humans.



per ACNUR en l’exercici de la seva missió de vetllar per l’aplicació de les 
convencions internacionals que asseguren la protecció de les persones refugiades; 
i (III) les interpretacions autoritzades realitzades pels òrgans internacionals de 
drets humans.

3.3 El desig d’una “vida millor”: migrants econòmics?

A l’inici d’aquesta publicació s’ha esmentat la dicotomia existent entre migrants 
econòmics i persones refugiades per tal d’establir el marc conceptual. En aquesta 
secció, es presenten algunes de les propostes que analitzen la distinció entre les 
dues etiquetes. Un migrant és una persona que abandona “voluntàriament” el 
seu país per establir la seva residència en un altre lloc. El motiu del desplaçament 
es basa en consideracions econòmiques, familiars o de naturalesa personal.

D’aquesta definició no es desprenen suficients elements com per establir les 
raons que hi ha al darrere del desplaçament, és a dir, darrere d’un interès de 
millora econòmica hi pot haver factors de discriminació i desigualtat basats 
en motius racials, religiosos, de gènere, entre d’altres. L’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) suggereix que, en el marc de 
la determinació de la condició de persona refugiada, cal identificar, en primer 
lloc, que l’existència de motius econòmics en la fugida del país no exclou 
altres motius vinculats a violacions dels drets civils i polítics —històricament 
considerats dins de la definició clàssica de refugi. Per exemple: el dret a la 
igualtat i no discriminació. És a dir, la complexitat dels fenòmens de la mobilitat 
humana requereix veure la multiplicitat d’elements en termes no excloents. 
Perquè, en definitiva, un procés de fugida a un altre país té, com a element 
inherent, la cerca de millors oportunitats per a la supervivència, no només 
socioeconòmiques, sinó també de vida digna en general.

En segon lloc, el motiu de persecució es pot reflectir en una greu afectació dels 
DESCA73 a causa de la no garantia del contingut mínim d’aquests drets per part 
de l’EstatIV; per exemple: la disponibilitat i accessibilitat del dret a la salut i a 

l’educació74. Per tant, malgrat que hi pot haver casos en els quals sembla que les 
persones abandonen el seu país d’origen només per les condicions generals de 
pobresa i incapacitat general per tenir accés a beneficis econòmics i socials, una 
anàlisi més detallada pot mostrar que la situació econòmica ha estat causada 
o empitjorada per un règim repressiu, i pot reflectir un abús a gran escala dels 
drets humans fonamentals, inclosos els DESCA. En qualsevol cas, la pregunta 
per a la determinació de la condició de refugi no hauria de ser si es tracta de 
migrants econòmics, sinó si es tracta de persones que pateixen una persecució 
(i la discriminació o un tracte menys favorable poden arribar a ser equivalents a 
persecució) i cal protecció internacional. 
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IV Sobre el contingut mínim dels DESCA, vegeu la secció 2.3. 

A partir d’aquesta lògica, es pot afirmar que el potencial de protecció de 
la Convenció de Refugiats s’ha vist limitat per la manca de comprensió de 
l’impacte, les dimensions i la interrelació dels DESCA amb els drets civils i 
polítics. Això no vol dir que no hi hagi restriccions en el règim existent que 
no es puguin expandir mitjançant la categoria de grup social determinat —
anàlisi que no s’abordarà en aquesta publicació; però la Convenció de 1951 
pot ser més flexible i estar oberta a l’aplicació dels estàndards internacionals 
de drets humans per abastar la protecció internacional de les persones en 
situació de desplaçament forçós per violacions dels DESCA.
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Yolanda Oquelí (Guatemala) i el dret ambiental:

“Des del moment en què vaig començar a alçar la veu a les assemblees, van començar les amenaces”.
Després de créixer a la capital, va tornar al seu lloc de naixement, a l’entorn rural conegut com La Puya, per posar un negoci de fertilitzants. Però quan es va 
establir allà va començar a veure que els queia al damunt un gran problema.
Amb les extraccions mineres de la zona, van començar a tenir dificultats a causa de la contaminació i la manca d’aigua potable a la zona. Llavors la Yolanda, 
que havia sigut la primera dona a entrar als grups que lluitaven per defensar la importància de la sostenibilitat del medi ambient de La Puya, va decidir presentar 
vídeos a les comunitats per informar la població del que passava i demanar la participació en aquesta lluita de la ciutadania de la zona, sobretot a les dones.
La Yolanda defensava que aquest moviment havia de ser pacífic, ja que no es podia combatre la violència amb més violència. Amb la participació de les dones, 
a més, s’aconseguia que el Govern s’ho pensés més en el moment de respondre agressivament a les accions del col·lectiu. I per això La Puya va rebre un fort 
reconeixement i suport tant en l’àmbit nacional com internacional.
Però el fet de ser la cara visible d’aquest moviment va fer que la Yolanda comencés a rebre amenaces. Primer les va rebre al seu mòbil, i més tard començarien 
les pintades a casa seva, a casa dels seus pares i al seu negoci. Fins que les amenaces van prendre la forma d’atacs contra ella.
Un dia van posar una bomba a casa seva. Ella pensava que era una tàctica per intimidar-la, encara que la seva família patia per ella. Però la Yolanda 
s’equivocava, i un dia uns pistolers van disparar contra ella, i la van ferir greument. 
Llavors va ser conscient de com n’era de perillós el que feia, però quan es va recuperar d’aquesta experiència va mantenir la seva determinació. Considerava que 
això demostrava la importància del que estava fent. I va decidir que no la farien callar.
Va continuar lluitant mentre canviava de domicili i d’identitat per intentar protegir-se, ella i la seva família. Però les amenaces tornaven a arribar, també als seus 
fills. Fins que va decidir marxar del país.
Quan va prendre la decisió, sentia que perdia la seva lluita. Que la “mataven en vida”. Però quan va arribar a l’Estat espanyol va veure que podia continuar la 
seva lluita d’una altra manera, denunciant des d’aquí les vulneracions als drets ambientals.
Posa èmfasi en la joventut, en qui confia per aconseguir un canvi. Encara que ella no arribi a veure’l.

La majoria de les persones desplaçades per desastres naturals (??) continuen 
dins de les fronteres del seu propi país, i abandonen la seva llar com a 
conseqüència d’inundacions, terratrèmols, tempestes i altres fenòmens sobtats. 
Hi ha també un nombre important —tot i que indeterminat— de persones 
obligades a desplaçar se per fenòmens ambientals més complexos que 
es generen gradualment, com les sequeres en contextos de violència o els 
processos relacionats amb el canvi climàtic75. 

El 2016 es van registrar 24,2 milions de persones desplaçades per desastres 
ambientals, mentre que els desplaçaments per conflictes van ascendir a 6,9 
milions. Com en anys anteriors, Àsia Meridional i Àsia Oriental van ser les 
regions més afectades. Mentre que la Xina, l’Índia i Filipines representen 
les xifres absolutes més elevades, els petits Estats insulars (como Sri Lanka, 
Tonga, Filipines, Haití, Fiji, entre d’altres) són els que els pateixen en major 
proporció si tenim en compte les dimensions de la població. La majoria dels 
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nous desplaçaments entre 2008 i 2016 es relacionen amb tempestes i altres 
fenòmens meteorològics extrems76. 

A mitjans de gener de 2018, a Moçambic, al voltant de 29.000 persones van 
ser desplaçades per una tempesta tropical a les províncies del nord de Cabo 
Delgado i Nampula, després que es formés un sistema de baixa pressió al 
canal de Moçambic. A la província de Nampula, les fortes pluges van afectar 
més de 73.200 persones i van causar deu morts. Més de 14.400 cases en 
van sortir malparades (unes 8.800 parcialment derruïdes i 5.600 completament 
derruïdes). Les pluges també van destruir al voltant de 1.500 hectàrees de 
parcel·les agrícoles i set carreteres nacionals i regionals77. 

En els darrers 15 anys, el medi ambient de Ghana s’ha vist greument afectat 
pel canvi climàtic. La freqüència dels desastres ambientals ha comportat 
la pèrdua dels mitjans de subsistència i l’augment dels desplaçaments. Els 
patrons de desplaçament es caracteritzen per factors socioeconòmics, que 
es troben directament i indirectament influïts per factors mediambientals. 
Diferents investigacions demostren que la migració s’utilitza com a mecanisme 
de supervivència, sobretot quan es veu compromès l’accés i la disponibilitat 
d’aliments. El motiu de desplaçament inicial és l’efecte del canvi climàtic78. 

Les estimacions indiquen que, fins al 2050, desenes de milions de persones es 
veuran obligades a desplaçar se internament per motius climàtics. A l’Àfrica 
subsahariana aquest càlcul és de 86 milions, a Àsia Meridional de 40 milions 
i a Amèrica Llatina de 17 milions de persones desplaçades internes79. Els 
Estats de renda baixa i mitjana baixa són els que més suporten la càrrega del 
desplaçament intern cada any. El marc legal que protegeix aquestes persones 
en moviment s’ha desenvolupat de forma escassa. El règim dels desplaçaments 
interns es troba regulat, principalment, per:

· Els Principis Rectors dels Desplaçaments Interns de 1998, i l’àmbit d’aplicació 
dels quals és el desplaçament internV:

V Atès que l’enfocament d’aquesta publicació es troba en l’aplicació de l’Estatut de refugiat establert a la 
Convenció de 1951, no es farà una valoració sobre el règim de les persones desplaçades internament 
per motius ambientals.  
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S’entén per desplaçats interns les persones o grups de persones que 
s’han vist forçades i obligades a escapar o fugir de casa seva o del seu 
lloc de residència habitual, en concret com a resultat o per evitar els 
efectes d’un conflicte armat, de situacions de violència generalitzada, de 
violacions dels drets humans o de catàstrofes naturals o provocades per 
l’ésser humà, i que no han creuat una frontera estatal internacionalment 
reconeguda.

· Les Guies Operacionals del Comitè Permanent entre Organismes (IASC per les 
sigles en anglès) de 2011 per a la Protecció de Persones davant de Desastres 
Naturals. El Comitè Permanent està format per organitzacions internacionals 
que treballen en la provisió d’assistència humanitària a les poblacions 
afectades com a conseqüència de desastres d’origen natural i emergències 
relacionades amb conflictes, la crisi alimentària mundial i pandèmies.

La majoria dels nous desplaçaments interns del 2016 van tenir lloc en entorns 
d’alt risc caracteritzats per una baixa capacitat de supervivència, alts nivells de 
vulnerabilitat socioeconòmica i una gran exposició a perills naturals i provocats 
per l’ésser humà:

En aquells llocs on s’està vivint la sequera o bé s’alteren els ritmes de la 
fotosíntesi i la capacitat de la terra per produir aliments, són les classes 
populars les que pateixen en major mesura els efectes del canvi climàtic. 
Perquè són persones que depenen de la terra i del que ells mateixos conreen. 
Òbviament, el canvi climàtic no té perspectiva de classe, però les polítiques 
per fer-hi front sí. És a dir, el que té un biaix de classe és la manera com 
els poders econòmics i els governs fan front als problemes que deriven de 
l’esgotament dels recursos naturals i del canvi climàtic80.

Aquests esdeveniments extrems evidencien que s’està fent cada vegada més 
palesa la dinàmica del canvi climàtic, que té com a principal causa l’activitat 
humana. La lectura ecològica és que la humanitat es troba en una situació de 
tremenda incertesa i perillosa per a la seva pròpia supervivència. La lectura 
política és que els qui governen estan anteposant el manteniment de l’estat actual 
de coses, per damunt de la protecció de les majories socials81. 

El buit legal de la protecció internacional per a la mobilitat humana vinculada 
al canvi climàtic

Les persones en situació de desplaçament forçós que travessen fronteres 
internacionals pels efectes adversos del canvi climàtic o altres causes 
climatològiques82  es poden trobar desprotegides a causa del buit legal existent, 
ja que no entren dins de cap categoria particular i no hi ha un instrument jurídic 
internacional específic que abordi aquest tipus de desplaçament o migració. És a 
dir, no hi ha una definició de persona refugiada per motius climàtics (o també 
conegut com a refugiat climàtic), i aquesta qüestió no està contemplada en la 
Convenció de 1951. 

Segons l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l’ACNUR, 
termes com refugiat ambiental o refugiat per canvi climàtic no tenen base legal 
en el Dret Internacional dels Refugiats. Hi ha un consens cada vegada més elevat 
entre els organismes interessats, inclosa l’ACNUR, que se n’ha d’evitar l’ús. 
Aquests termes són enganyosos i podrien debilitar el règim jurídic internacional 
per a la protecció dels refugiats83. El 2007, l’OIM va presentar —per primera 
vegada— la definició de migrant climàtic, ambiental o ecològic i encara no ha 
estat acceptada internacionalment:

Són persones o grups de persones que migren per motius climàtic; són 
persones forçades a abandonar casa seva temporalment o per sempre, 
individualment o col·lectivament, i tant a nivell intern com internacionalment, 
sobretot per motius relacionats amb la degradació ambiental vinculada a 
impactes sobtats o de degradació lenta que posen en perill la seva seguretat 
o la seva vida84.

Tot i que els problemes de desplaçament o migració ambiental han rebut una creixent 
atenció per part d’una sèrie d’organismes internacionals i altres espais polítics, 
també hi ha hagut una manca de convergència en els fòrums internacionals. Una 
sèrie d’iniciatives i processos a nivell internacional —de compliment voluntari— 
han abordat aquest tema:
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· El Sistema de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic, que estableix una estructura per aconseguir l’estabilització de les 
concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera85:

El 2010, mitjançant el Marc d’Adaptació de Cancún es va establir la 
creació de mesures per millorar la comprensió, coordinació i cooperació 
pel que fa al desplaçament induït pel canvi climàtic, la migració i la 
reubicació planificada, d’acord amb el que sigui més adequat a nivell 
nacional, regional i internacional86.

El 2015, es va adoptar la decisió de crear un Grup de Treball sobre 
desplaçament, sota la figura del Mecanisme Internacional de Varsòvia 
per pèrdues i danys associats als impactes del canvi climàtic de 2013. 
Actualment aquest Grup de Treball es troba realitzant activitats de 
diagnòstic i consulta a nivell global i per regions87.

· El Fòrum Global sobre Migració i Desenvolupament, creat el 2006, és una 
iniciativa dels Estats membres de les Nacions Unides per abordar el vincle 
entre migració i desenvolupament. A causa de la seva escassa trajectòria 
i impacte, el 2017 l’aleshores Representant Especial del Secretari General 
de Nacions Unides per la Migració Internacional, Peter Sutherland, va 
recomanar reenfocar la feina d’aquest Fòrum en els següents termes:

A mesura que la migració vagi ocupant una posició més sòlida dins de 
la tasca de les Nacions Unides, serà inevitable preguntar-se si el Fòrum 
Mundial sobre Migració i Desenvolupament manté el seu propòsit i valor 
afegit. Proposo que en un futur immediat el Fòrum Mundial serveixi per 
promoure el consens sobre un ambiciós pacte mundial sobre la migració 
i la implementació dels compromisos de l’Agenda 2030 relacionats 
amb la migració [...]. Per a això, el Fòrum Mundial sobre Migració i 
Desenvolupament hauria de considerar la possibilitat d’aprovar un 
programa de treball plurianual, dotar-se d’una secretaria més sòlida i 
reforçar el seu paper com a òrgan d’examen de polítiques que ajuda 
els Estats a avaluar l’eficàcia de les seves opcions normatives de manera 
més sistemàtica. També es podrien considerar possibles reformes de la 

governança per fomentar una autèntica titularitat conjunta dels Estats, la 
societat civil i el sector privat88.

· La Reunió d’Alt Nivell sobre Refugiats i Migrants, convocada el 2016 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides per analitzar els grans 
desplaçaments de refugiats i migrants, per tal d’unir els països al voltant 
d’un enfocament més humanitari i coordinat: 

La Declaració de Nova York per als Refugiats i Migrants, adoptada en el 
marc de la Reunió el 2016, expressa la voluntat política de salvar vides, 
protegir drets i compartir la responsabilitat a escala mundial. 

El Pacte sobre els Refugiats és una continuació de la Declaració de 
Nova York de 2016 per impulsar un procés de discussió a l’entorn de 
les Nacions Unides, que generi eines i estàndards per al tractament 
dels grans desplaçaments de persones refugiades. El primer esborrany 
redactat per iniciar les negociacions que es va presentar el febrer de 
2018, contempla 22 objectius entre els quals es troba: protegir els drets 
d’aquelles persones que es desplacen de manera forçosa de les seves 
comunitats i estats a causa de factors econòmics, ambientals i socials. 

Algunes organitzacions de la societat civil han destacat que el text actual 
no té compromisos reals per controlar els múltiples factors que promouen 
els desplaçaments forçosos a nivell global. Algunes de les exigències que 
realitzen a l’ONU per abordar les causes i conseqüències d’aquest tipus 
de desplaçaments inclouen: (I) reconèixer que les comunitats han de tenir 
garantits els DESCA, (II) comprometre’s a protegir aquelles persones més 
vulnerables pels desplaçaments vinculats al canvi climàtic, i (III) assegurar 
la participació de la població desplaçada en el disseny i execució del 
Pacte Mundial89.

· L’Agenda de Protecció de la Iniciativa Nansen sobre desplaçament fronterer 
en el context dels desastres i el canvi climàtic estableix que les persones 
que s’han traslladat a través una frontera internacional en contextos de 
desastres queden protegides pel marc internacional dels drets humans, i, 
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quan correspongui, per la protecció internacional que atorga l’estatut de 
refugi d’acord amb la Convenció de 1951. 

Com es suggereix a l’Agenda de Protecció, les normes de drets humans 
permetrien crear estàndards mínims en el context dels efectes del canvi 
climàtic, tant abans com després del desplaçament, i que han de tenir en 
compte un conjunt de situacions particulars, com: (I) la pèrdua cultural 
i física del patrimoni; (II) la pèrdua de la capacitat de treballar; (III) la 
denegació d’alimentació, aigua, habitatge, electricitat, i altres, que 
limiten el dret a tenir un nivell de vida adequat; (IV) la pèrdua del dret 
d’autodeterminació i accés als recursos naturals; (v) restriccions en el dret 
a la llibertat de moviment i elecció de lliure residència; i (vii) la disminució 
de la protecció del dret a la vida i integritat personal.

Altres processos que podrien aportar respostes sobre un marc de drets humans 
davant dels desplaçaments vinculats als efectes adversos del canvi climàtic són: 
la Cimera Humanitària Mundial (2016), l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible (2015), el Marc de Sendai per la Reducció del Risc de Desastres (2015 
2030), l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba (2015) i els Principis de Península 
sobre el Desplaçament Climàtic dins dels mateixos Estats (2013). 

Hi ha una certa desconnexió entre drets humans i canvi climàtic. Són dos 
discursos que s’exclouen mútuament en l’àmbit pràctic. I això es fa evident, 
per exemple, en l’absència de nexe entre els dos àmbits. D’un total de 294 
documents, dels quals se’n va seleccionar una mostra de 65 entre Resolucions 
de l’Assemblea General de l’ONU, Tractats i Convencions i altres informes i 
documents, un 23 % abordava el canvi climàtic, el 25 % temàtiques referides a 
migrants i refugiats, i només un 6 % establia un nexe entre els dos conceptes90:

La desvinculació que hi ha entre canvi climàtic, migracions i el tractament 
legal de la categoria de refugiat és clara. Els instruments legals amb què 
comptem actualment —molts d’ells forjats en anys anteriors— no contemplen 
els aspectes que avui generen debat, mentre que d’altres han de servir com a 
instruments subsidiaris (com la Declaració de Drets Humans i els seus Pactes 
Internacionals, la Convenció sobre reducció d’apatrídia i la Declaració de 

Cartagena sobre els Refugiats). Definir si els Estats han de ser responsables 
pel canvi climàtic és una de les qüestions més complexe91.

Davant l’absència d’un instrument legal que ofereixi protecció a les persones 
que abandonen el seu país per qüestions climàtiques o ambientals, no 
només sorgeixen iniciatives de soft-law92 com les prèviament descrites, sinó 
també altres propostes enfocades a la creació d’un nou tractat internacional 
que ofereixi respostes més efectives al fenomen complex dels moviments 
relacionats amb el canvi climàtic, en un marc ampli de drets humans93. 

En el context de la Unió Europea tampoc hi ha un instrument jurídic que 
sigui aplicable directament a la protecció de les persones desplaçades per 
motius ambientals. Una lectura literal de la Directiva 2001/55/CE de 20 de 
juliol de 2001, relativa a les normes mínimes per a la concessió de protecció 
temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades, permetria 
concloure si és viable la seva aplicació. No obstant això, no es pot ignorar 
que es tracta d’un règim de protecció temporal, l’aplicació del qual es fa 
dependre d’una decisió prèvia del Consell Europeu que constati l’existència 
d’una afluència massiva de persones desplaçades94. De manera que aquest 
tipus de protecció només es concedeix en casos excepcionals, una vegada 
que al Consell hi hagi majoria en el vot a favor de l’aplicació de la Directiva. 
I en els fets, no ha estat aplicable fins avui. 

Un segon instrument legal rellevant en aquest tema és la Directiva de 
Qualificació (2011/95/UE), que busca establir un conjunt harmonitzat de 
normes de protecció subsidiària per a nacionals de tercers països o persones 
apàtrides que no es qualifiquen com a persones refugiades. Aquesta Directiva 
dona més pes a les circumstàncies individuals de la persona sol·licitant, a 
una avaluació dels obstacles tècnics per a la tornada al seu país d’origen, i 
finalment indica que no s’atorgarà protecció subsidiària quan en una part 
del país d’origen no hi hagi el temor fundat que sigui perseguida o sense 
risc real de patir un dany greu, i la persona sol·licitant pugui raonablement 
romandre en aquesta zona del país. 
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Per tant, les persones sol·licitants d’aquest tipus de protecció s’enfronten a la 
tasca d’haver de demostrar que han de fer front a “danys greus” si es veuen 
obligades a tornar al seu lloc d’origen. L’article 15 d’aquesta Directiva també 
limita les interpretacions de “danys greus” a factors diferents als creats pel 
canvi climàtic. Cal destacar que, de les propostes presentades per reformar 
algunes disposicions de la Directiva, cap feia referència a una modificació 
per incloure els “danys greus” ocasionats pel canvi climàtic95.

Al Parlament Europeu, s’han realitzat altres propostes de revisió, per exemple, 
la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors 
migrants i dels seus familiars (1990), que cap Estat membre ha encara ratificat, 
per desenvolupar un marc de referència per a la protecció de les persones en 
moviment que han creuat una frontera internacional per motius ambientals. 
Davant d’això, no hi va haver consens i no va poder establir-se el mecanisme 
més apropiat a la Unió Europea per respondre a aquesta realitat. 

El principi de no devolució, descrit en la secció anterior, reconeix el dret a la 
no devolució, però no proveeix un dret d’entrada o de permanència en un 
altre Estat. Aquesta cobertura parcial i temporal, per una banda, no resol el 
problema del no reconeixement i protecció internacional de les persones en 
moviment per motius climàtics, i de l’altra, soscava l’element d’universalitat 
dels drets humans i la dignitat de les persones.

La desaparició dels Estats insulars

El canvi climàtic, que augmenta la intensitat i freqüència dels desastres naturals, 
afecta de manera desproporcionada els petits estats insulars del Sud Global, i 
perjudica els seus recursos naturals i mitjans de vida. En les pròximes dècades, 
centenars de milers de persones es veuran obligades a abandonar les seves llars 
a les illes petites, a causa del augment del nivell del mar i la contaminació de 
les fonts d’aigua potable fresca. Particularment es veuen ja afectades aquelles 
illes basades en esculls de coral. La seva proximitat al nivell del mar els fa 
particularment vulnerables al canvi climàtic96. 

Al Pacífic Nord se situa la República de les Illes Marshall i la seva població 
s’enfronta directament als reptes associats al canvi climàtic. Els xocs climàtics 

persistents i l’impacte agreujat per El Niño les estan afectant greument. 
L’augment del nivell del mar significa que les àrees costaneres són cada vegada 
més vulnerables a inundacions, erosió de tempestes, canvis en les precipitacions, 
augment de la temperatura superficial, huracans i tsunamis i els impactes 
associats al subministrament d’aigua dolça i terra habitable97. 

Els reptes econòmics i ambientals influeixen en les dinàmiques migratòries dels 
països insulars del Pacífic. El nombre total de persones migrants nascudes al Pacífic 
que viuen en països de l’OCDE98 és de 420.000, la majoria dels quals provenen 
de Fiji, Samoa i Tonga. L’impacte i la degradació ambiental són els principals 
factors que influeixen en la migració de molts illencs del Pacífic: la meitat de la 
població de Kiribati i Tuvalu, en particular, viuen en zones urbanes superpoblades 
en atols d’estretes franges de corall amb accés limitat a l’aigua i la terra99. 

El canvi climàtic continuarà erosionant les capacitats dels Estats per protegir 
i garantir els drets humans de les seves poblacions. Les Maldives i Kiribati 
estan explorant la possibilitat d’adquirir un nou territori per reubicar-hi els seus 
habitants. Kiribati, a més, ha posat en marxa la política Migració amb Dignitat 
i forma part de l’estratègia nacional de reubicació a llarg termini. No obstant 
això, aquesta política només serveix per aplanar el camí d’aquelles persones 
que ja estan preparades per migrar i no arriba a tothom, en concret a persones 
amb un nivell d’alfabetització limitat o les que viuen principalment de llocs de 
treball de subsistència100.  

A Samoa les comunitats organitzades han començat a desenvolupar estratègies 
d’adaptació, utilitzant els seus propis coneixements ancestrals. No només han 
buscat solucions per adaptar-se al canvi climàtic sinó també solucions alternatives 
que augmentin la seva capacitat de recuperació. Però el canvi climàtic amenaça 
ara les arrels mateixes del coneixement tradicional en què es recolzen els seus 
mitjans de vida. A mesura que aquests estats insulars siguin declarats com a 
“desapareguts” a causa de la seva inhabitabilitat i , per tant, pèrdua del seu 
territori, sorgeix la pregunta de com es protegiran i assistiran aquestes persones, 
i com continuaran exercint el seu dret d’autodeterminació101.
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Al llarg d’aquesta publicació s’ha intentat construir una narrativa sobre els drets de les persones en situació de desplaçament forçós en relació amb el règim de 
protecció internacional. L’aposta per la interpretació de qui és una persona refugiada segons la Convenció de 1951, en sentit ampli i a la llum dels estàndards 
de drets humans universalment reconeguts, és la lluita “pel dret a tenir dret d’asil” d’aquelles persones que fugen per vulneracions dels seus drets civils, polítics, 
econòmics, socials, culturals i ambientals. 

Sota aquesta lògica, la Convenció de 1951 és efectivament capaç de contenir una gamma de situacions que anteriorment es consideraven fora de l’abast dels termes 
d’aquest tractat. Aquesta conclusió no es basa simplement en la possibilitat teòrica, sinó que està recolzada per les decisions de tribunals estatals i òrgans de drets 
humans, així com per l’existència d’altres instruments jurídics regionals que han transcendit de les etiquetes simplistes entre migrant econòmic i persona refugiada. 

En definitiva, el que es qüestiona és l’enfortiment d’un model polític i econòmic que deriva en l’exclusió del dret d’asil: 

[q]ue retrata com a “refugiades” exclusivament els qui fugen del conflicte sirià, negant aquesta etiqueta als qui fugen de persecució en països com 
l’Afganistan, l’Iraq, Eritrea, el Pakistan, l’Iran, Nigèria, Somàlia, Mali, Sudan, etc., vulnerant així la Convenció de 1951 que prohibeix la discriminació 
per nacionalitat. Malgrat la seva obligació jurídica de protegir-los, l’elit europea re-etiqueta els qui no procedeixen de Síria com a “migrants econòmics”, 
especialment si són oriünds de l’Àfrica subsahariana. Aquest seria el cas del govern espanyol que, des de fa dues dècades, retrata d’aquesta manera els qui 
arriben per la seva frontera sud, defensant que no tenen “dret a venir”102.

Mentre Europa, Canadà, Estats Units d’Amèrica, Austràlia, entre d’altres, limiten els drets de les persones en situació de desplaçament forçós i endureixen el 
control a les seves fronteres, alhora que externalitzen les fronteres per defensar les seves economies i les necessitats de la seva ciutadania, els béns i les mercaderies 
tenen més llibertat per transitar per les fronteres. La disputa s’emmarca entre la perpetuació i l’aprofundiment del model dominant de globalització neoliberal 
economicista, extractivista i antropocèntric, o entre fer valer altres lògiques i models alternatius a aquest. En aquest context, s’albira un xoc entre models o formes 
d’entendre la vida, l’organització social i la gestió del territori i els recursos naturals103.
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· Conveni relatiu a la determinació de l’Estat responsable de l’examen de les 
sol·licituds d’asil presentades als Estats membres de les Comunitats Europees, 
fet a Dublín el 15 de juny de 1990. L’instrument vigent i refós és l’anomenat 
Dublín III: Reglament (UE ) núm. 604/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
de 26 de juny de 2013.

· Reglament (UE) núm. 603/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
juny de 2013, relatiu a la creació del sistema EURODAC per a la comparació 
de les impressions dactilars per a l’aplicació efectiva del Conveni de Dublín.

· Acord d’Adhesió de l’Estat espanyol al Conveni d’Aplicació de l’Acord de 
Schengen (articles 28-38). Instrument de ratificació d’Espanya de 23 de juliol 
de 1993 (BOE núm. 81, de 5 d’abril de 1994).

· Directiva 2001/55/CE de 20 de juliol de 2001, relativa a les normes mínimes 
per a la concessió de protecció temporal en cas d’afluència massiva de 
persones desplaçades i a mesures de foment d’un esforç equitatiu entre els 
estats membres per acollir aquestes persones i assumir les conseqüències de la 
seva acollida.

· Directiva 2011/95/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de 
desembre de 2011, per la qual s’estableixen normes relatives al reconeixement 
de nacionals de tercers països o apàtrides com a beneficiaris de protecció 
internacional, a un estatut uniforme per als refugiats o per a les persones amb 
dret a la protecció subsidiària i al contingut de la protecció concedida.

· Directiva 2013/32/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny 
de 2013, sobre procediments comuns per a la concessió o la retirada de la 
protecció internacional.

· Directiva 2013/33/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny 
de 2013, per la qual s’aproven normes per a l’acollida dels sol·licitants de 
protecció internacional.

· DECISIÓ DEL CONSELL per la qual s’estableixen mesures provisionals en 
l’àmbit de la protecció internacional en benefici d’Itàlia i Grècia (normativa de 
la reubicació 2015-2017)

La Unió Europea, en concret el Parlament Europeu i el Consell, tenen competències 
per adoptar instruments legals secundaris relacionats amb el dret d’asil i la 
protecció subsidiària. El Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA) creat el 1999 va 
ser dissenyat per facilitar l’accés al procediment d’asil a les persones necessitades 
de protecció i oferir condicions dignes i acceptables tant als sol·licitants d’asil 
com als beneficiaris de protecció internacional dins de la Unió. 

A la pràctica, el SECA està integrat per: la Directiva de Procediments, la Directiva 
sobre Acollida, la Directiva sobre Requisits per al reconeixement, el Reglament 
de la base de dades EURODAC, i el Reglament de Dublín. No obstant això, 
el SECA es caracteritza per l’heterogeneïtat en el tractament de les persones 
sol·licitants d’asil i la variació en les taxes de reconeixement entre els Estats 
membres de la UE104.
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