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El fet d’informar sobre migració, dret d’asil i protecció 
internacional no és una tasca simple. Els processos 
migratoris són gairebé part constitutiva de l’ésser 
humà i el dret a migrar està reconegut per la legislació 
internacional (1). Tot i això, encara es reprodueixen 
certs discursos que titllen de ‘fenomen’ el fet de migrar, 
convertint-lo en un procés ‘noticiable’.  
 
En l’última dècada, l’increment de persones que 
arriben a la Unió Europea ha posat el fet migratori  
al centre dels discursos mediàtics. Però, s’ha de tenir  
en compte que la migració és un fet estructural, 
habitual i sostingut en el temps durant tota la història 
de la humanitat. Els professionals que elaboren 
continguts pels mitjans de comunicació han de 
tenir clar aquest aspecte i intentar elaborar amb la 
major rigorositat possible informacions que ajudin 
a conformar un imaginari col·lectiu habituat a la 
diversitat i avesat a entendre que, a hores d’ara, tots  
i totes tenim orígens diversos, però el que ens uneix és 
el fet de viure en un mateix territori, el fet de conviure. 
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Les migracions són:

3

2

1 Habituals i estructurals  
a la història de la humanitat 

Un dret reconegut per  
la legislació internacional

Qüestionem la suposada 
voluntarietat de les migracions 
i entenem que és necessari 
contextualitzar les seves causes. 
Sovint, els desplaçaments són 
forçats i no pas voluntaris.
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11OBJECTIUS

01 

Introduir dades i conceptes 
sobre les polítiques  
de migració, tendències  
actuals, DDHH i polítiques  
de protecció internacional.
 
02 

Facilitar la tasca periodística 
per tal de presentar una 
informació veraç i contrastada 
sobre les persones refugiades. 

03

Oferir material per  
combatre els principals  
rumors i estereotips envers 
la població refugiada per tal 
de construir un imaginari 
col·lectiu positiu al voltant  
del tema de les migracions,  
les persones refugiades  
i les sol·licitants d’asil.

04 

Explicar el marc legal  
i teòric dels processos d’asil i 
refugi a escala internacional 
i del procediment d’acollida 
a l’Estat espanyol.
05

Donar eines per tal d’evitar  
o desactivar generalitzacions o  
discursos que reprodueixen 
estereotips, rumors o 
tòpics, mitjançant anàlisis 
i dades contrastades.

06

Donar eines per tal que  
les professionals dels mitjans 
puguin mantenir entrevistes 
amb persones sol·licitants  
de protecció internacional sense 
estereotipar-les ni alimentar 
revictimitzacions innecessàries.
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RECOMANACIONS  
GENERALS



Abordar les migracions i els 
desplaçaments forçats com  
a conseqüència de les polítiques  
dels Estats, des d’una visió que tingui 
en compte la justícia global. Hi ha un 
determinat sistema polític i econòmic 
que promou i perpetua unes condicions 
de desigualtat que beneficien al Nord  
i que obliguen la població del Sud 
Global a migrar per aconseguir 
cobrir les seves necessitats vitals. 
És important assenyalar estructures 
responsables d’aquests processos. 

Cal evitar les generalitzacions,  
els estereotips, la reproducció de  
tòpics en relació a certes nacionalitats 
o col·lectius (per exemple, l’LGTBI). 

Intentar no reproduir imatges gràfiques  
o simbòliques que relacionen les migracions 
i les persones refugiades amb la pobresa, 
els guetos, les cultures estanques i que 
no registren cap mena de canvi. Aquestes 
representacions no reflecteixen la realitat, 
en què hi un dinamisme i diversitat 
inherents en totes les cultures. 

És necessari no revictimitzar les persones 
refugiades i migrades. Moltes d’elles han 
passat per situacions traumàtiques, per 
això cal potenciar el seu empoderament 
i considerar-les subjectes actius amb 
capacitat d’autorepresentació. Sempre 
que sigui possible, és recomanable 
consultar-los directament i donar-los 
veu perquè facin el seu testimoni en 
primera persona. Les persones migrades 
i refugiades són subjectes actius de dret. 

Cal deixar d’il·lustrar les persones 
migrades i refugiades a les fronteres 
o a les pasteres. És veritat que part 
de la població que migra ho fa per 
via marítima, però és una proporció 
molt menor que la que arriba, per 
exemple, per avió a l’Estat espanyol. 
Les persones refugiades i migrades 
són les nostres veïnes, viuen a l’Estat 
espanyol i formen part de la ciutadania.

És necessari que les persones refugiades  
i migrades siguin considerades com  
a fons d’informació directa no només pels 
temes que tenen a veure amb el procés 
migratori, administratiu o legal que 
travessen, sinó que siguin consultades 
també per temes que toquen a la població 
en general, ja que són part de la societat. 
L’accés a l’habitatge, l’atur, el clima,  
la moda, l’esport són temes dels quals 
poden opinar com qualsevol altra veïna 
d’un barri. El mateix passa amb temes que 
mereixen la paraula d’experts: les persones 
refugiades i migrades tenen multiplicitat 
de formacions i coneixements acadèmics.
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És important escoltar les persones 
refugiades i migrades intentant no emetre 
judicis de valor ni arribar a conclusions 
que elles no han formulat, sinó recollir 
de la forma més fidel el seu relat.

Pel que fa als editors, és interessant  
pensar en la valoració sobre la secció  
on s’ha de publicar una peça informativa. 
S’ha d’evitar la tendència a publicar 
notícies sobre persones migrades  
o refugiades només a les seccions  
de successos o policials. Es recomana,  
en canvi, enquadrar-les en les seccions  
de política o societat. Pel que fa als titulars,  
és molt important no buscar el clickbait 
amb titulars morbosos o alarmants.

S’ha d’evitar anomenar les persones 
directament per la seva nacionalitat 
(Un romanès…) o fer menció a aquest 
aspecte sempre que no sigui estrictament 
necessari, ja que això contribueix a 
produir i reproduir estereotips en relació 
a l’origen de les persones, tòpics que no 
tenen cap mena de fonament racional.

Els fets a informar mai són aïllats; per 
això, és necessari contextualitzar-los, 
aprofundir de la manera més curosa 
possible en les causes, els perquès 
de les migracions, les històries de les 
persones que es retraten, els contextos 
socials, econòmics i polítics dels 
quals han hagut de migrar o fugir. 

Les persones que fugen dels seus països 
d’origen pateixen no només als seus 
territoris, sinó que moltes vegades són 
objecte de tota mena de delictes en 
el trànsit migratori com ara tortures, 
segrestos, robatoris, violacions, 
abandonament. Les dones o els menors 
poden patir alguns delictes afegits, com 
el tràfic de persones. És necessari tenir 
en compte aquests factors en el moment 
d’encarar una entrevista o produir una 
peça, per no caure en inexactituds, 
revictimitzar o afectar aquestes persones. 

És interessant no emetre continguts  
que col·laborin a folkloritzar algunes  
de les persones refugiades o migrades  
que viuen a l’Estat espanyol. Malgrat  
poden tenir uns costums diferents, 
no es pot generalitzar ni concebre 
certes pràctiques com constitutives 
d’un col·lectiu, quan les persones 
de totes les nacionalitats són 
simplement molt diverses.

15RECOMANACIONS GENERALS



Els mitjans de comunicació són una peça 
clau per construir un discurs de defensa 
dels drets de la ciutadania des d’una  
visió integral. Les persones refugiades  
i migrades són ciutadanes de Catalunya 
i de l’Estat espanyol i com a tals han de 
tenir accés a una ciutadania plena.

En la mateixa línia, és important que  
les persones refugiades i migrades siguin 
interpel·lades en tots tipus d’espais 
mediàtics (com a entrevistades, com  
a fonts d’informació, com a tertulianes,  
com a columnistes, com a afectades per 
certes polítiques) per construir un imaginari 
social que reflecteixi una identitat conjunta, 
no de cadascun dels grups de persones  
de la mateixa nacionalitat que viuen al país,  
o des del ‘nosaltres’ i ‘elles’. Per això mateix, 
no és correcte referir-se al país d’origen 
de les persones migrades com ‘el teu país’ 
quan potser el seu país és aquell on viuen. 

No s’ha de cosificar les persones 
refugiades i refugiades. Elles no són 
números sinó persones amb drets.

No fer servir el llenguatge bèl·lic o 
catastrofista per parlar de migracions. 
Construccions com ‘lluita contra la 
immigració’, ‘allau’, ‘invasió’ o ‘onada 
migratòria’ alimenten un discurs que 
sovint apel·la a adjectius que fan  
referència a fenòmens incontrolables 
quan en realitat el flux migratori està 
directament relacionat amb l’estat de 
l’economia, la necessitat de mà d’obra dels 
Estats i de les polítiques que se’n deriven.

Així com en algunes informacions 
les persones d’origen divers estan 
infrarepresentades, en altres estan 
sobrerepresentades. És el cas, per  
exemple, de les dones migrades que  
són víctima de tràfic de persones amb 
finalitat d’explotació sexual. No totes 
les dones víctimes d’aquest delicte són 
migrades. Cal intentar harmonitzar  
la representació que es fa de les persones 
migrades i refugiades, perquè no estiguin  
sobrerepresentades en alguns casos 
i infrarepresentades en d’altres. 

Així com el llenguatge col·labora en  
la construcció de cert imaginari social,  
les imatges també ho fan. Per això 
és important no emetre imatges 
que puguin col·laborar a reafirmar 
estereotips, com ara les de les pasteres 
cada vegada que es parla de persones 
refugiades, o les de les fronteres.
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Pel que fa a l’ús de la imatge, també és 
important no emetre imatges amb plans 
curts on es pugui reconèixer persones 
sense el seu consentiment, fins i tot  
quan es tracta de víctimes de guerres  
en un país llunyà. S’ha de garantir  
el dret a la intimitat, la dignitat i la imatge 
de les persones. De la mateixa manera,  
és important no emetre imatges que 
puguin servir per identificar l’entorn 
(domicili, centre d’acollida, escola,  
lloc de feina) de les persones refugiades 
i migrades, ja que algunes d’elles estan 
en situació vulnerable o en perill.

L’ús d’imatges d’arxiu per il·lustrar  
la situació de les persones refugiades  
i migrades s’ha de limitar i ser pertinents 
en cada cas en concret, per evitar reproduir 
o construir tòpics. En cas d’incloure’s, 
aquestes imatges han d’estar referenciades. 

Les informacions de context, com 
per exemple, com funciona el sistema 
d’acollida de persones refugiades  
a l’Estat espanyol, són escasses als 
continguts que es publiquen als  
mitjans, però no per això  deixen  
de tenir interès per al públic, sempre 
que tinguin un enfocament adequat 
al discurs dels mitjans. És necessari 
produir aquesta mena de continguts 
per informar a la ciutadania i garantir 
així també el seu dret a la informació.
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COM  
ENTREVISTAR 
PERSONES  
REFUGIADES  
I MIGRADES
ELS TESTIMONIS  
I COM TRACTAR-LOS  
PER NO EXPOSAR-LOS
(IMATGE I NOMS)  
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Les persones que presenten sol·licituds 
d’asil per motius de persecució per gènere, 
orientació sexual i identitat de gènere poden 
ser supervivents de tortures o traumes.

En alguns casos és important que no  
es faci pública la identitat de les persones 
refugiades i migrades als mitjans per raons 
administratives, de persecució en origen  
a les seves famílies o per estigma social (en 
el cas de les víctimes de certs delictes, per 
exemple). En el moment d’entrevistar-les 
és important no revelar dades específiques 
de les seves històries perquè poden arribar 
a ser identificades pels seus perseguidors o 
posar en risc els tràmits de sol·licitud d’asil. 
Es poden utilitzar inicials o noms falsos  
i ometre els detalls que podrien facilitar la  
identificació de les persones entrevistades. 

La protecció de la identitat també s’ha de 
tenir molt present en el moment de realitzar 
imatges o enregistraments de veu. Publicar 
la foto d’una persona sol·licitant d’asil o 
refugiada pot posar-la en perill per aquest 
motiu és essencial demanar permís a les 
persones entrevistades i respectar la seva 
decisió si no volen exposar la seva identitat. 
En aquests casos, per tal de respectar el 
seu anonimat, es poden fer fotografies que 
no exposin el seu rostre, que apareguin 
d’esquena, a contrallum o amb la cara 
pixelada. En el cas de continguts en àudio, 
es pot distorsionar la veu. També es pot fer 
ús dels arxius fotogràfics de les entitats. 

És necessari parlar en profunditat  
de les històries de vida de les persones, 
assenyalar els contextos i les causes 
que han desencadenat els fets tal com 
són, però sense espectacularitzar-los. 

Algunes persones sol·licitants  
poden mostrar-se reticents a exposar  
la dimensió real de la persecució soferta 
o temuda. Així mateix, poden continuar 
tement a persones amb autoritat  
o témer el rebuig i/o les represàlies  
per part de la seva família i/o comunitat. 

Sempre és necessari comptar amb  
el consentiment explícit de la persona  
que es vol entrevistar per sortir a premsa. 
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Els entrevistadors/es i intèrprets  
haurien d’estar atents i conscients  
de qualsevol sensibilitat cultural,  
o religiosa o qualsevol factor personal, 
com l’edat i el nivell d’educació. 

És important portar a terme  
l’entrevista en un ambient obert  
i tranquil que permeti establir una  
relació de confiança, on les persones  
es puguin sentir còmodes 
i lluny de pressions. 

S’ha de recopilar informació sobre  
el país d’origen de la persona que sigui 
rellevant per a la construcció de la 
peça informativa, com ara la situació 
social, cultural, política o econòmica.

S’ha de ser conscient que la persona 
entrevistada podria no tenir experiència 
amb els mitjans de comunicació.  
És interessant informar prèviament  
de la intenció de publicar la història  
i evitar que les persones entrevistades  
se sentin utilitzades. També és important 
no crear falses expectatives al voltant 
de la publicació d’una entrevista.

La informació sobre sol·licitants  
d’asil i refugiades és confidencial.  
És recomanable consultar amb l’equip  
que acompanya les sol·licitants d’asil  
sobre quins aspectes poden ser sensibles.

És important no jutjar i intentar no  
guiar-se pels estereotips. Conèixer 
el context cultural de l’entrevistat 
o l’entrevistada ajudarà a construir 
les preguntes i a tenir en compte 
aspectes d’alta sensibilitat. 
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INFORMACIÓ  
I RECURSOS
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DE QUÈ PARLEM  
QUAN PARLEM D’ASIL? 
GLOSSARI I DEFINICIONS

DRET D’ASIL
És un dret humà internacional recollit  
a la Declaració Universal dels Drets 
Humans, a la Convenció de Ginebra  
i a la Constitució Espanyola, entre  
d’altres. Consisteix en la protecció  
oferta per un Estat a determinades  
persones els drets fonamentals  
de les quals es troben amenaçats  
per actes de persecució o violència.

La condició de persona refugiada és 
declarativa i no constitutiva: una persona 
és refugiada pel que ha viscut i no pel 
fet que se la reconegui com a tal. Aquest 
és un principi general del dret d’asil.

MOTIUS CLÀSSICS DE PERSECUCIÓ

S’entenen per motius clàssics de 
persecució aquells als que fa referència 
la definició de persona refugiada inclosa 
a la Convenció de Ginebra de 1951.

Són els següents:

ÈTNIA 
(«Raça» en el text de la  
Convenció de Ginebra de 1951)
Entesa en el sentit més ampli, que abasta 
trets com el color de pell, l’origen o la 
pertinença a un determinat grup ètnic, 
normalment una minoria al si d’una 
col·lectivitat més àmplia.

RELIGIÓ
Comprèn la professió de creences  
teistes, no teistes i atees, la llibertat  
de canviar de religió o de renunciar-hi,  
la participació o l’abstenció de participar 
en cultes formals, sigui en privat o en 
públic i individualment o en comunitat, 
així com altres actes o expressions que 
comportin una opinió de caràcter  
religiós o formes de conducta personal  
o comunitària basades en qualsevol 
creença religiosa o ordenades per aquesta.
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NACIONALITAT
No s’ha d’entendre només com 
«ciutadania», sinó que designa també 
la pertinença a un grup determinat 
per la seva identitat cultural, ètnica o 
lingüística, els seus orígens geogràfics 
o polítics comuns o la seva relació 
amb la població d’un altre Estat.

OPINIONS  
POLÍTIQUES 

Inclou la professió d’opinions, idees  
o creences sobre un assumpte relacionat 
amb els agents potencials de persecució 
i amb les seves polítiques o mètodes, 
independentment que la sol·licitant hagi  
o no expressat tals opinions, idees o 
creences o obrat d’acord a les mateixes. 
Així mateix, comprèn els casos en què  
el perseguidor atribueix una determinada 
opinió política a la víctima, amb 
independència del que aquesta pensi  
en realitat. En aquests casos, el rellevant  
és la percepció que té el perseguidor  
i no l’opinió política real de la víctima.

PERTINENÇA  
A GRUP SOCIAL  
DETERMINAT

Comprèn a conjunts de persones 
que comparteixen certs antecedents, 
característiques, costums, creences  
o condició social, que no poden  
canviar-se o que resulten tan  
fonamentals per a la seva identitat  
o consciència que no se’ls pot exigir  
que renunciïn a ella, i que els confereixen 
una identitat diferenciada al seu país 
d’origen. Amb el pas del temps, aquesta 
previsió ha permès estendre l’estatut  
de refugiat a nous motius de persecució 
que inicialment no eren reconeguts 
com a tals, com succeeix, entre molts 
altres, en el cas de les dones, el col·lectiu 
LGTBI o els joves en edat de combatre.
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SOL·LICITANT D’ASIL

Els termes sol·licitant d’asil i persona 
refugiada es confonen freqüentment: 
«sol·licitant d’asil» és la persona que 
sol·licita el reconeixement de la condició 
de refugiada i la sol·licitud encara no 
ha estat resolta de manera definitiva.

ASIL

Atorgament per part d’un Estat de 
protecció en el seu territori a persones 
que es troben fora del país de la seva 
nacionalitat o residència habitual, que 
fugen de la persecució, greus vulneracions 
de drets humans o per altres raons. La noció 
d’asil engloba una diversitat d’elements, 
entre els quals figuren la no devolució al 
país on la persona corre perril, el permís 
per romandre al territori del país d’asil, 
les normes relatives al tracte humà i, 
amb el temps, una solució duradora.

ESTATUT DE REFUGIAT

És una forma de protecció internacional 
que pot ser reconeguda a les persones 
que compleixen els requisits per ser una 
persona refugiada, és a dir, un temor 
fundat a ser perseguida per motius 
de raça, religió, nacionalitat, opinions 
polítiques, pertinença a determinat grup 
social, de gènere o orientació sexual.

REFUGIAT/ REFUGIADA

Persona que es troba fora del seu país  
de nacionalitat o de residència habitual 
i que no pot o no vol tornar-hi perquè 
tem per la seva integritat física, ja sigui 
perquè té temors fundats de ser objecte 
de persecució per motius raça (o ètnia), 
religió, sexe, orientació sexual, nacionalitat, 
opinions polítiques o pertinença a 
determinat grup social (dones, orientació 
sexual o identitat de gènere), ja sigui perquè 

INFORMACIÓ I RECURSOS
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vol garantir la seva integritat davant un 
conflicte armat o d’una situació de violència 
permanent o la violació dels drets humans.

La Convenció de Ginebra de 1951  
i el seu Protocol de Nova York de 1967  
són els instruments internacionals 
fonamentals que defineixen l’asil i 
promouen la protecció internacional.  
La Convenció atorga la condició de refugiat 
a les persones perseguides per motius 
d’ètnia, raça, religió, sexe, orientació  
sexual, nacionalitat, opinions polítiques  
i pertinença a un determinat grup social.

PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA

El dret a la protecció subsidiària és el que 
es dispensa a les persones que, no reunint 
els requisits per ser reconegudes com a 
refugiades, es donen motius fundats per 
creure que si tornessin al seu país d’origen, 
s’enfrontarien a un risc real de patir algun 
dels danys greus com la mort, tortura, 
amenaces contra la integritat, etc.

PROTECCIÓ INTERNACIONAL

La protecció internacional és un terme 
que engloba tant l’estatut de refugiat 
com la protecció subsidiària. Sovint 
és confós amb el terme estatut de 
refugiat, però cal remarcar que el terme 
protecció internacional és més ampli.

RAONS HUMANITÀRIES

Suposa la concessió d’una autorització  
de residència temporal que es concedeix  
en determinats supòsits: a sol·licitants d’asil 
als que s’ha denegat la sol·licitud a proposta 
de la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi.

APÀTRIDA

Persona que manca de nacionalitat perquè 
no és considerada nacional per cap Estat. 
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Aquesta situació pot donar-se quan la 
persona mai ha tingut nacionalitat (no se li 
va atribuir en néixer) o perquè ha perdut la 
seva nacionalitat sense adquirir-ne una altra. 
Una de les principals causes de l’apatrídia  
és la desintegració dels Estats, però pot  
ser també el resultat d’una legislació 
deficient o dels procediments que regulen  
el matrimoni i el registre de naixements.  
A vegades, els Governs promouen lleis  
que discriminen sectors de la població  
o es mostren poc inclinats a reconèixer  
la ciutadania a determinats grups ètnics.  
No ha de confondre’s amb la falta de permís 
de residència d’una persona estrangera.

DESPLAÇAMENT FORÇAT

Un desplaçament forçat és aquell que  
pateix una persona quan es veu forçada  
a desplaçar-se dins o fora de les fronteres 
del seu país. No obstant això, en l’àmbit  
del Dret Internacional dels Drets Humans, 
la definició de persona refugiada divergeix 
molt de la definició de persona desplaçada 
interna, sent l’última més exhaustiva 
i coherent amb el context actual de 
globalització capitalista i crisi ecològica.

INFORMACIÓ I RECURSOS
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TRACTATS DE DRETS HUMANS

Normes Internacionals acordades  
que reconeixen i protegeixen la dignitat 
inherent i dels drets iguals i inalienables 
de cada individu, sense distinció per 
motius de raça, color, sexe, idioma, 
religió, opinió política o d’una altra 
mena, origen nacional o social, posició 
econòmica, naixement o qualsevol altre 
estatut. Poden formar part del dret 
internacional consuetudinari i / o estar 
establerts en diversos instruments jurídics 
nacionals, regionals i internacionals.

CONVENCIÓ DE GINEBRA

La Convenció de Ginebra de 1951 sobre 
l’Estatut dels Refugiats, conjuntament  
amb el Protocol de Nova York de 1967, és  
el text fonamental del règim internacional 
del dret d’asil. És un dels instruments que 
es va adoptar en el marc de les Nacions 
Unides per pal·liar les conseqüències de les 
dues guerres mundials i és d’abast universal. 
Les dues aportacions més importants de 
la Convenció són la definició de persona 
refugiada i el principi de no devolució.

PROTECCIÓ SOBRE L’ESTATUT DELS REFUGIATS (1967)

El Protocol reconeix l’aplicabilitat  
de la Convenció de 1951 als moviments 
contemporanis de refugiats, ja que  
aquesta estava redactada en resposta  
a les necessitats de les persones refugiades 
que existien a l’Europa de postguerra. 
És un instrument independent al que 
els Estats poden accedir sense ser part 
de la Convenció del 1951, encara que 
això no ocorre gairebé mai. Els Estats 

MARCS LEGALS I TEÒRICS 
DELS PROCESSOS D’ASIL 
I REFUGI EN L’ÀMBIT 
INTERNACIONAL I DEL 
PROCEDIMENT D’ACOLLIDA.

MARC JURÍDIC GENERAL
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part del Protocol acorden aplicar les 
disposicions de la Convenció als refugiats 
que compleixin amb la definició de la 
Convenció, però sense les limitacions 
geogràfiques o temporals de la Convenció.

DECLARACIÓ DE CARTAGENA SOBRE LES PERSONES REFUGIADES

Declaració adoptada pel Col·loqui sobre 
la Protecció Internacional dels Refugiats a 
Centreamèrica, Mèxic i Panamà el novembre 
de 1984. La Declaració de Cartagena amplia 
la definició de persona refugiada consagrada 
en la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats 
per incloure «les persones que han fugit dels 
seus països perquè la seva vida, seguretat 
o llibertat han estat amenaçades per la 
violència generalitzada, l’agressió estrangera, 
els conflictes interns, la violació massiva dels 
drets humans o altres circumstàncies que 
hagin pertorbat greument l’ordre públic». 
Encara que no és jurídicament vinculant, les 
disposicions de la Declaració de Cartagena 
han estat incorporades a la legislació de 
nombrosos països d’Amèrica Llatina.

PRINCIPI DE  
NO DEVOLUCIÓ

El principi de no devolució (o non-
refoulement) prohibeix la devolució en 
qualsevol forma a països o a territoris  
on la vida o la llibertat poden estar 
amenaçades per motius d’ètnia, religió, 
nacionalitat, pertinença a un determinat 
grup social o opinió política, és la pedra 
angular de la protecció internacional. 
Està plasmat a l’Article 33 de la Convenció 
sobre l’Estatut dels Refugiats del 1951 
i les úniques excepcions possibles 
poden ser aplicades si la persona 
constitueix una amenaça per a la 
seguretat nacional del país on estigui 
vivint, o havent estat convicte d’un 
delicte especialment greu, constitueix 
un perill per a aquesta comunitat.
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CONVENCIÓ SOBRE L’ESTATUT DE LES PERSONES APÀTRIDES DE 1954

La Convenció sobre l’Estatut dels 
Apàtrides de 1954 estableix la definició 
legal d’una persona apàtrida (el qual 
es considera norma consuetudinària 
internacional):“A l’efecte de la present 
Convenció, el terme “apàtrida” es refereix 
a una persona que no sigui considerada 
com a nacional seu per cap Estat, 
conforme a la seva legislació” (Art. 1(1)).

*ACORD DE SCHENGEN

L’Acord de Schengen es va signar en 1985  
amb l’objectiu d’eliminar progressivament  
les fronteres comunes de les parts 
contractants i d’establir un règim de lliure 
circulació per a les persones nacionals  
dels Estats signataris (Alemanya, França, 
Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos),  
i dels altres Estats de la llavors Comunitat 
Econòmica Europea (CEE) o de tercers països 
que posteriorment s’anaren incorporant.

En anys successius nous Estats es van 
incorporar a l’acord. Itàlia ho signa en  
1990, Espanya i Portugal en 1991, Grècia  
en 1992, Àustria en 1995, Finlàndia, Suècia 
i Dinamarca en 1996 –aquesta última amb 
disposicions especials-, i la República Txeca, 
Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, 
Polònia, Eslovènia i Eslovàquia en 2007.

En 1995 entra en vigor el Conveni de 
Schengen, que defineix les condicions  
i les garanties d’aplicació de l’Acord. A partir 
de llavors se suprimeixen els controls a les 
fronteres interiors entre els Estats signataris 
i es crea una única frontera exterior on 
s’efectuen els controls d’entrada en l’Espai 
Schengen, conforme a procediments idèntics. 
S’adopten algunes normes comunes en 
matèria de visats i dret d’asil i es defineix  
el paper de les empreses transportistes en 
la “lluita contra la immigració clandestina”, 
amb la finalitat de permetre la lliure 
circulació de persones als països signataris 
“sense pertorbar l’ordre públic”. Es creen,  
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a més, el que s’han anomenat com mesures 
“compensatòries”, que intenten millorar  
la cooperació i la coordinació entre policia i 
autoritats judicials amb l’objectiu de conciliar 
llibertat i seguretat a l’interior dels Estats 
membres; en particular, en la lluita contra 
la delinqüència organitzada. Es crea també 
el Sistema d’Informació Schengen (SIS).

Irlanda i el Regne Unit participen 
només parcialment a causa del fet que, 
entre altres excepcions, mantenen els 
controls a les seves fronteres. En el cas 
de Bulgària, Xipre i Romania, perquè es 
puguin eliminar els controls a les seves 
fronteres, continua sent necessària una 
decisió del Consell de la Unió Europea.

Des de 1999, data de l’entrada en 
vigor del Tractat d’Amsterdam, l’Acord 
de Schengen està integrat en el marc 
institucional i jurídic de la Unió Europea 
en un protocol annex a aquest.

*CONVENI DE DUBLÍN

El Conveni de Dublín és un acord dels 
Estats membres de la Unió Europea pel 
qual s’estableix a quin Estat correspon 
examinar una sol·licitud d’asil segons 
les circumstàncies d’accés als països 
membres –normalment, aquell pel 
qual la persona va accedir a la Unió 
Europea-. Es va signar en 1990 i va ser 
ratificat per l’Estat espanyol en 1995. 

*EURODAC

Reglament que regula la creació  
d’un sistema biomètric europeu  
creat per garantir l’aplicació adequada  
del Reglament de Dublín mitjançant 
la identificació, a través de les seves 
empremtes dactilars, de les persones 
nacionals de tercers països que no  
tenen document d’identitat. Això permet 
determinar l’Estat membre responsable  
de l’avaluació d’una sol·licitud d’asil  
(a través de les empremtes dactilars se 

INFORMACIÓ I RECURSOS
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sap quin és el país d’entrada) i comprovar 
si la persona ja ha sol·licitat asil en 
un altre país de la Unió Europea.

LLEI 12/2009

Llei contemplada en el marc jurídic 
espanyol que regula les condicions  
per al reconeixement del dret d’asil  
i de la protecció subsidiària, les clàusules 
d’exclusió, les causes de denegació, el 
procediment per a sol·licitar la protecció 
internacional, les condicions d’acollida, 
el rol de l’ACNUR en el sistema espanyol, 
la unitat familiar de les persones amb 
protecció reconeguda, la situació  
i necessitats de grups específics com  
els i les menors acompanyats i no 
acompanyats, i el reassentament, entre 
d’altres. El Reglament de desenvolupament 
d’aquesta llei encara no s’ha aprovat,  
i porta un retard de molts anys, la qual 
cosa crea un context d’indefensió, 
ja que la present llei fa referència al 
Reglament en un total de 14 ocasions.

MARC JURÍDIC  
A L’ESTAT  ESPANYOL:
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www.ccar.cat/persones-refugiades

www.ccar.cat/persones-refugiades/mon

www.ccar.cat/campanyes

www.ccar.cat/publicacions

noamagarse.ccar.cat/ca

invisibles.ccar.cat/ca

maras.ccar.cat/ca

senserefugi.ccar.cat/ca

www.youtube.com/watch?v=nfv-
in0FCTU&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=2PnZ_
e3azq8&feature=youtu.be

www.youtube.com/
watch?v=A5bTY3ov23c&feature=youtu.be

PER ENTENDRE EL CONTEXT  
I TENIR MÉS DADES:

EL DRET D’ASIL

PROCÉS D’ASIL

INFORMACIÓ I RECURSOS
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http://noamagarse.ccar.cat/ca 
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http://maras.ccar.cat/ca 
http://senserefugi.ccar.cat/ca 
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Des de la Comissió Catalana d’ajuda al 
Refugiat entenem la premsa i comunicació 
com a eix fonamental de la nostra tasca  
de sensibilització. Volem fer arribar  
el nostre discurs a favor dels drets  
de les persones refugiades i migrades  
i que aquest es conegui i reconegui.

Per això, portem a terme diferents accions 
de comunicació, com ara rodes de premsa, 
publicació de comunicats, posicionament 
davant fets d’actualitat que tenen a veure 
amb la migració i el refugi i difusió de notes 
de premsa, entre d’altres. A més, sovint fem 
de pont entre les persones refugiades  
i migrades i els mitjans de comunicació,  
de manera tal que el seu discurs arribi  
a les portades dels diaris i a les xarxes i que 
siguin elles mateixes, en primera persona, 
que construeixin el relat del seu èxode.

Partim d’una visió de la comunicació 
transformadora de l’opinió pública 
i l’imaginari social i que pugui tenir 
incidència sobre els àmbits polítics.

CONTACTE AMB COMUNICACIÓ:
ccar@ccar-cear.org

BONES PRÀCTIQUES PER INFORMAR SOBRE DRET D’ASIL INFORMACIÓ I RECURSOS
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Diccionari d’estil. CEAR Euskadi.
diccionario.cear-euskadi.org

Obertament. Recursos sobre el llenguatge. 
obertament.org/ca/sala-de-premsa/
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Observatori dels mitjans i informe  
sobre premsa i refugi amb Media.cat,  
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