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Introducció

Davant l’elevat nombre de persones necessitades
de protecció internacional al món, els països de la
Unió Europea, Espanya inclosa, estan implementant una sèrie de polítiques de control dels fluxos
migratoris, que a la pràctica estan dificultant molt
l’arribada a territori europeu de les persones refugiades i l’accés al dret d’asil.
Aquest fenomen se sustenta en una complexa arquitectura de polítiques complementàries entre si,
els efectes de les quals són convergents. L’obsessió
pel control dels fluxos migratoris està provocant
que el control de les fronteres europees es porti a
terme cada vegada més lluny del territori europeu, a
les mateixes costes i fronteres dels països de trànsit i origen, fet que s’ha denominat “externalització
de fronteres”. A això cal afegir l’augment del control
de les nostres pròpies fronteres i l’ús pervers de la
política d’asil com a instrument al servei d’aquest
control.
El desè informe de la Comissió Espanyola d’Ajuda
al Refugiat (CEAR) sobre la situació de les persones refugiades a Espanya analitza en profunditat
l’impacte d’aquestes polítiques, disgregant els efectes que tenen sobre cadascun dels aspectes relacionats amb l’accés al procediment d’asil i la concessió de la protecció internacional al nostre país.
L’any 2011 va ser, a més, l’any de la terrible fam que
va arrasar la Banya d’Àfrica, la crisi de Costa d’Ivori i
les revoltes als països àrabs. Aquest darrer conflicte va evidenciar l’escàs compromís d’Europa amb
les persones refugiades que marxaven dels països àrabs, especialment de Líbia i Tunísia. La Unió
Europea va reaccionar reforçant el seu control de
les fronteres exteriors en un intent en va de frenar
l’arribada a les seves costes de persones refugia-

des, agreujant la situació de crisi humanitària que
es vivia al Nord d’Àfrica.
Per la seva banda, el nostre país, en la línia d’altres
països europeus, va aplicar mesures que buscaven
evitar l’arribada de persones refugiades dels països
àrabs i va impedir l’accés dels sol•licitants d’asil de
Ceuta i Melilla a la península, amb la finalitat de fer
disminuir les peticions d’asil a la frontera sud.
L’informe analitza com els obstacles d’accés al procediment d’asil i les baixes concessions de protecció internacional han mantingut, un altre any més,
índexs de sol•licitud molt baixos en comparació als
països del nostre entorn.
També s’analitzen els efectes que tindran les retallades en la protecció social en la integració social
de les persones refugiades i necessitades de protecció internacional al nostre país.
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1 Les persones refugiades al món: les tendències
globals
Les dades:
•

- Dels 43,7 milions de persones en situació de desplaçament forçat, més del 90% són acollides en països
en vies de desenvolupament.

•

- L’any 2011 va augmentar un 19,9% el nombre de peticions d’asil als països industrialitzats, amb un total
de 441.260 sol•licituds.

•

- Espectacular increment de sol•licitants d’origen tunisià i libi al conjunt de països industrialitzats, un 769%
i un 365% respectivament.

____________________________________________________________________________________________

A finals de 2010 hi havia 43,7 milions de persones en
situació de desplaçament forçat1. Més del 90% d’aquests
desplaçaments es produïen fora del territori dels 44 països més industrialitzats.
Aquestes xifres ens demostren un altre any més que la
responsabilitat d’acollir i protegir les persones refugiades
i necessitades de protecció recau principalment sobre els
països que menys recursos tenen.
Dels 43,7 milions de persones en situació de desplaçament forçat, 15,4 milions eren refugiades (inclosos els
4,8 milions de refugiats palestins sota la responsabilitat
de la UNRWA), 27,5 milions eren desplaçats interns i
837.500 eren sol•licitants d’asil (persones amb sol•licitud
d’asil pendent de resolució a finals de 2010). De la mateixa manera, l’ACNUR estima que existeixen 12 milions
de persones apàtrides. Aquestes xifres són pràcticament
idèntiques a les de l’any 2009.
En relació a la distribució per sexes, el percentatge de dones i nenes ascendeix al 47% de les persones refugiades
i sol•licitants d’asil i al 50% de les desplaçades internes i
retornades.
Els principals països receptors de persones refugiades al
2010 van ser el Pakistan (1,9 milions), la República Islàmica d’Iran (1,07 milions) i la República Àrab Síria (amb 1
milió de persones refugiades acollides, aproximadament).
Pel que fa a als països d’origen de les persones refugiades, l’Afganistan, l’Iraq, Somàlia i la República Democràtica del Congo van ser els principals generadors. A
l’Afganistan, 3 milions de persones han fugit del país buscant refugi a altres indrets. L’Iraq ha registrat 1,6 milions,
Somàlia 770.000, i la RD del Congo 477.000.

1 - Segons les darreres dades oficials disponibles de l’ACNUR

El desplaçament intern obre un ampli ventall de països.
Els més destacats són Colòmbia (3,672 milions), la República Democràtica del Congo (1,722 milions), Somàlia
(1,464 milions), l’Iraq (1,344 milions) i Sudan (1,624 milions).
A l’any 2011, en els 44 països més industrialitzats, es
constatava un augment de les sol•licituds d’asil del 19,9%,
amb un total de 441.260 sol•licitants. A EUA és on van
registrar-se més sol•licituds, amb 74.020, mentre que als
països europeus del nostre voltant es percep un augment
generalitzat en les peticions d’asil, on hi destaca França
amb 51.910, Alemanya amb 45.740 i Itàlia amb 34.120.
Al cas italià gairebé es triplica la xifra de 2010.
Una de les raons de l’increment de sol•licituds d’asil a Europa és l’espectacular augment de sol•licitants d’origen
tunisià i libi, un 769% (de 910 l’any 2010 a 7.907 a el
2011) i un 365% (de 823 a 3.825) respectivament, per
al conjunt de països industrialitzats. Un altre augment
significatiu és el de les persones originàries de Costa
d’Ivori, amb un increment del 180%, passant de 1.852
sol•licitants a 5.192.
Encara que aquestes xifres reflectien un augment de
sol•licitants als països europeus, no per això va decaure l’afany de controlar les fronteres externes de la Unió
Europea. Al contrari, es van redoblar els esforços al mar
Mediterrani, intentant frenar l’arribada de persones refugiades de Tunísia i Líbia a les costes italianes, i fins i tot
es van qüestionar polítiques consolidades en el marc de la
construcció europea com l’Acord de Schengen.
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2 L’accés a la protecció internacional i el control de
fronteres a Europa.
Què és l’externalització de fronteres?
Fa uns anys que es detecta a Europa el fenomen de
l’externalització de fronteres, que prioritza les polítiques se seguretat i l’obsessió pel control dels fluxos
migratoris sobre altres qüestions d’índole humanitària
o les relacionades amb els drets de les persones que
migren i les refugiades. Aquesta obsessió està dificultant molt l’accés al procediment d’asil a les persones necessitades de protecció internacional.
L’externalització de fronteres és un fenomen que es
caracteritza per una arquitectura de polítiques complementàries entre si, que a la pràctica aconsegueixen que el control de les fronteres i dels fluxos migratoris es produeixi cada vegada més lluny del territori
europeu:
- el reforçament de l’Agència Europea de Fronteres Exteriors (FRONTEX),
- la signatura d’acords de readmissió d’immigrants amb
els països de trànsit i origen,
- la vinculació de l’ajuda al desenvolupament a la
col•laboració en el control dels fluxos migratoris per part
dels governs d’aquests països,
- i la impermeabilització de les fronteres al propi territori europeu (murs i tanques, espectaculars dispositius de
control, exigència de visats, obstacles a la demanda d’asil
etc.),…
…busquen desencoratjar les persones que migren i
les refugiades en la cerca d’una vida més segura a
Europa..
Les dades:
•

Els conflictes de Tunísia i Líbia van generar més d’1 milió
de persones refugiades.

•

Només 58.000 persones van aconseguir arribar a Europa.
1.500 persones van perdre la vida al mar Mediterrani.

•

Només 21.000 persones que fugien de les revoltes àrabs
van demanar asil a Europa.

_____________________________
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Durant l’any 2011 es van produir nombroses situacions que van posar de manifest la realitat de
l’externalització de fronteres tant a Espanya com a
Europa. A escala europea la situació més greu va ser
la que es va produir després de les revoltes àrabs al
Nord d’Àfrica, especialment per les crisis a Tunísia i
Líbia.

l’illa italiana de Lampedusa.

Des de l’inici dels conflictes als països del nord
d’Àfrica, la Unió Europea i els seus Estats membres
han centrat els seus esforços en impedir l’arribada a
Europa de les persones que fugien d’aquests països
a la recerca de protecció internacional. Un exemple
d’això ha estat el desplegament de FRONTEX als territoris de Tunísia i Líbia i la pressió exercida sobre
aquests països perquè reforcessin el control de les
seves fronteres.

La disputa diplomàtica entre França i Itàlia per la responsabilitat d’acollir les persones que fugien del nord
d’Àfrica, en què es va qüestionar l’Acord de Schengen,
va constituir un altre greu episodi en la lamentable
resposta europea a la crisi humanitària a Líbia i Tunísia.

S’estima que al voltant d’un milió de persones refugiades van fugir de Líbia i es van instal•lar a Tunísia
i Egipte. I no obstant això, segons l’ACNUR, només
58.000 persones procedents del nord d’Àfrica van poder arribar als estats europeus durant el passat any, la
majoria a través del Mediterrani.
Un trajecte en què 1.500 persones van perdre la vida
o van desaparèixer. Els obstacles per arribar a territori europeu van obligar a milers de persones a buscar
rutes cada vegada més perilloses posant en risc les
seves vides. D’aquestes, 40.000 van arribar a les costes italianes procedents de Tunísia i Líbia, però també
d’altres països en conflicte com Somàlia, Eritrea, Etiòpia, Sudan o l’Iraq.
Especialment greu va ser l’actuació d’alguns vaixells
de l’OTAN pertanyents a Estats europeus que van negar assistència a embarcacions a la deriva, violant les
disposicions del Dret Marítim Internacional i el principi
de no devolució.
Així va ocórrer quan al març de 2011 un bot amb 72
persones a bord procedent de Líbia va trobar-se a la
deriva durant dues setmanes sense que els bucs sota
el comandament de l’OTAN que es trobaven en els
voltants procedissin al rescat després de rebre les
trucades de socors. Finalment, després de romandre
quinze dies a la deriva, el bot va arribar a la costa de
Líbia només amb deu supervivents.
Al juliol de 2011 un vaixell espanyol sota comandament de l’OTAN, l’Almirante Juan de Borbón, es va
veure obligat a oferir ajuda, -després de la pressió
exercida per nombroses organitzacions de drets humans-, a més d’un centenar de persones d’origen subsaharià, tunisià i libi que es trobaven en una embarcació perduda entre les costes de Líbia, Tunísia, Malta i

Malta i Itàlia, i la resta de països implicats en les operacions de l’OTAN a Líbia, no van acceptar acollir a
aquestes persones, i van retornar-les a Tunísia, on la
vida de moltes d’elles podria córrer perill, fet que les
convertia en potencials sol•licitants d’asil.

Des de les primeres arribades de persones procedents de Tunísia a la illa de Lampedusa a principis de
2011, Itàlia, després d’apel•lar sense èxit a la solidaritat d’altres països veïns de la Unió Europea, va centrar els seus esforços en impedir l’entrada d’aquestes
persones al seu territori, promoure la seva repatriació
o facilitar l’accés a altres països europeus com França.
En resposta a aquesta situació, França va decidir de
forma unilateral intensificar el control de les seves
fronteres amb Itàlia, vulnerant el que s’estableix al
Codi de Fronteres Schengen.
La Comissió Europea va resoldre la disputa acceptant
la instauració de possibles controls a les fronteres interiors de forma excepcional en cas de falta de mitjans d’un Estat o de forta pressió inesperada a les
fronteres exteriors de la zona Schengen.
No només Itàlia o França no van assumir les seves
responsabilitats internacionals de protecció de les
persones refugiades que fugien de les revoltes àrabs,
Gran Bretanya i Espanya van introduir l’exigència d’un
visat de trànsit aeroportuari als ciutadans provinents
de Síria. Aquest fet, a la pràctica, va impossibilitar
l’accés de forma regular d’aquestes persones al territori d’aquests dos països i els va negar l’oportunitat de
sol•licitar asil.
Després de totes aquestes mesures, només 21.000
persones del conjunt de països àrabs on es van produir revoltes van sol•licitar asil a Europa. L’any 2011
únicament van sol•licitar protecció internacional a la
UE 6.725 persones sirianes, 5.248 tunisianes, 4.062
algerianes, 2.710 líbies i 1.994 egípcies, com a xifres
més significatives2.

2 - Segons dades d’EUROSTAT
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3 . L’accés a la protecció internacional i el control de
fronteres a Espanya.
Quines són les polítiques d’externalització de fronteres aplicades a Espanya?
Són les mateixes que s’han descrit per al conjunt de la Unió Europea:
• acords de readmissió,
• condicionalitat de l’ajuda al desenvolupament al control de les migracions,
• control de les costes espanyoles i africanes pel FRONTEX,
• polítiques restrictives en la concessió d’asil i protecció internacional,
• mesures adaptades a les característiques de les zones frontereres del nostre país.
Aquestes darreres mesures s’apliquen als aeroports, a Centres d’Internament d’Estrangers, ports i a Ceuta i Melilla.
Es tracta d’unes restrictives polítiques d’accés al procediment d’asil, que unides a les anteriors, tenen per finalitat
desencoratjar les persones refugiades a escollir Espanya com a destinació..

3.1 L’accés al dret d’asil a Espanya.
Les dades:
•

- El 2011 va augmentar un 24,4% el nombre de sol•licituds de protecció internacional en relació amb l’any anterior. De 2.744
persones l’any 2010, s’ha passat a 3.414.

•

- Aquest increment és anecdòtic i s’explica per l’acolliment dels ex presos polítics cubans: 390 el 2011.

•

- Les sol•licituds d’asil han caigut un 65% des de 2001, en aquell any es van produir 9.490 sol•licituds, en comparació a les
3.414 de 2011.

•

- Espanya ocupa la posició número 13 a la UE, caient a la posició 24 si es comparen les sol•licituds per milió d’habitants.

•

- 2.693 sol•licituds van tenir lloc en territori nacional, 344 en llocs fronterers, 261 a Centres d’Internament d’ Estrangers i
116 a ambaixades.

•

- El major nombre de sol•licituds per nacionalitat van ser les 550 de Costa d’Ivori, seguides per Cuba, amb 440, i en tercer
lloc Nigèria amb 259.

•

- Les sol•licituds d’asil a Ceuta han baixat al 36% del total de persones que entraven a la ciutat, en comparació als dos terços
que es van produir l’any anterior.

_______________________________________________________________________________________________
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L’any 2011 va augmentar el nombre de sol•licituds
de protecció internacional en relació a l’any anterior.
De 2.744 persones el 2010 s’ha passat a 3.4143,
amb un increment del 24,4%. D’aquesta xifra, 2.693
sol•licituds van tenir lloc a territori nacional, 344 en
llocs fronterers, 261 en Centres d’Internament d’ Estrangers i 116 a les ambaixades.

de les piragües, moment en què van arribar 39.180
persones, s’ha produït un espectacular descens de
les arribades per mitjà d’embarcació al nostre país.

Tot i així, aquest augment pot considerar-se
anecdòtic, ja que les xifres totals són encara de les
més baixes des de l’aprovació de la primera Llei
d’Asil l’any 1984 i, al mateix temps, molt baixes, en
comparació a la resta d’estats de la UE.

El major nombre de sol•licituds per nacionalitat
van ser les presentades per persones originàries
de Costa d’Ivori, amb 550 sol•licituds, seguit de les
sol•licituds de ciutadans i ciutadanes d’origen cubà
amb un total de 440. En tercer lloc es trobarien les
259 sol•licituds de persones procedents de Nigèria.

Segons dades d’EUROSTAT, el 2011 a França es
van produir 56.250 sol•licituds de protecció internacional, a Alemanya 53.260, 34.100 a Itàlia, a Bèlgica 31.915, a Suècia 29.670 i a Regne Unit 26.430.
Espanya ocuparia la tretzena posició a la UE. Malgrat això, si s’utilitzés com a referència el nombre de
sol•licituds per milió d’habitants, Espanya cauria a la
posició 24 de la Unió Europea.
Durant els darrers deu anys la tendència en el nombre de sol•licituds de protecció internacional a Espanya ha estat regressiva i ha caigut en un 65%
des de 2001. En aquell any es van produir 9.490
sol•licituds, en comparació a les 3.414 de 2011.
Aquest increment en les xifres de sol•licitud respecte l’any passat es deu, principalment, a l’acord polític
de l’any 2010 entre els governs d’Espanya i Cuba
per permetre l’arribada i documentació de presos
cubans i els seus familiars: 379 persones el 2010
i 390 el 2011.
Malgrat representar un lleuger augment en comparació a l’any anterior, la xifra de sol•licituds presentades a la frontera, 3444, és encara especialment
baixa i constitueix una nova mostra del descens pronunciat de les peticions presentades als llocs fronterers a partir de 2007, any en què les sol•licituds
presentades a la frontera van assolir les 2.644.
Pel que fa a les arribades a les nostres costes, durant l’any 2011 van arribar 5.443 persones, fet que
significa un augment en comparació a les arribades de 2010, quan es van produir 3.6325 . De les
5.443 persones que van arribar, 5.103 ho van fer
a península i Balears, i 340 a les Illes Canàries. Si
es compara amb les dades de 2006, any de la crisi
3 - Segons dades de l’OAR
4 - L’OAR no proporciona dades sobre quantes d’aquestes 344 peticions
van ser realitzades a aeroports, a ports, per polissons o per persones que
van arribar a les nostres coses amb pastera o piragua.
5 -Ministeri de l’Interior. Balanç de la lluita contra la Immigració il•legal.

A les persones que van arribar per costa, cal afegir
les 3.345 persones que van entrar a Ceuta i Melilla.
En total, 8.788 persones.

Les sol•licituds en llocs fronterers i Centres
d’Internament d’Estrangers.
Del total de sol•licituds de protecció internacional
presentades a Espanya, 344 van ser presentades
a llocs fronterers i 261 als Centres d’Internament
d’Estrangers. En tots dos casos se segueix el mateix
procediment per admetre o denegar l’accés al procediment d’asil, que és diferent al que es segueix en
el cas de les sol•licituds realitzades dins del territori
espanyol i que es caracteritza per la seva especial
rapidesa.
Les dades oficials ofertes per l’Oficina d’Asil i Refugi
no permeten diferenciar per llocs fronterers ni pel
seu percentatge d’admissió a tràmit. La gran majoria
van registrar-se segurament a l’aeroport de MadridBarajas, segons les estimacions pròpies de CEAR,
que es basen en el nombre de persones ateses per
l’organització, 245.
A aquestes dades se sumen les 8.788 persones
que van accedir per costes o per Ceuta i Melilla,
on un percentatge baix dels que van arribar a les
nostres fronteres van sol•licitar asil, fet que indica
l’existència d’obstacles per accedir a aquest procediment i a la protecció internacional.
Aquests obstacles comencen amb la inexistència d’un procediment d’identificació de perfils susceptibles de protecció internacional, continuen
amb l’absència de dependències adequades i
l’escassa preparació dels funcionaris que treballen en aquests llocs, segueixen amb les dificultats
d’accés de les ONG especialitzades als llocs de detenció d’aquestes persones, i acaben amb la manca
d’intèrprets adequats. A certs punts d’entrada de potencials sol•licitants, com Fuerteventura, Lanzarote,
Tarifa o Algesires, les persones són internades als
CIE a l’espera de l’expulsió.
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L’ús del procediment d’asil en sí mateix com a mecanisme de control de fronteres fa difícil que les
persones puguin accedir a la protecció internacional. Aquest ús es fa palès en la diferenciació entre el procediment d’asil a territori i a la frontera. En
aquest darrer cas existeixen requisits d’admissió a
tràmit més exigents i un termini de resolució més
urgent. La majoria de sol•licitants d’asil a la frontera
i als CIE són denegats.
Als CIE es van presentar 261 sol•licituds de protecció internacional, fet que posa de manifest que
es tracta d’un fenomen limitat que no genera cap
“efecte contagi”. Tot i que el Ministeri de l’Interior
no ofereix xifres exactes del nombre de persones
estrangeres que van ser privades de llibertat en algun d’aquests centres, el nombre de sol•licituds de
protecció internacional realitzades apunta cap a un
percentatge baix respecte de la totalitat de persones estrangeres que podrien haver passat per un
centre d’internament.
A diferència dels CIE de Barcelona i Múrcia, a Madrid i València les organitzacions socials poden accedir als centres d’Aluche i Zapadores, en base a
les resolucions judicials dels jutjats encarregats de
la seva vigilància. Malgrat el control que exerceixen
aquests jutjats sobre els CIE, es van continuar produint situacions que menyscabaven els drets de les
persones internes que demanaven asil.
Una altra situació especialment greu és la dels polissons que arriben a ports espanyols, donada l’opacitat
del procediment que es segueix a la seva arribada.
No es disposa de dades sobre aquest tema, però
podrien existir irregularitats que impossibilitarien
l’accés dels polissons a atenció jurídica especialitzada i, conseqüentment, als drets que poguessin tenir
segons la Llei d’Asil i d’Estrangeria.
La situació a Ceuta i Melilla.
Ceuta i Melilla s’han convertit en dos casos paradigmàtics de la implementació d’estratègies orientades
a provocar un descens en el nombre de demandes
d’asil al nostre país.
Mentre que l’any 2011 van sol•licitar asil 505 persones a la ciutat de Ceuta, a Melilla van formalitzar la
seva sol•licitud només 42 persones. Coincidint amb
l’entrada en vigor de l’actual llei d’asil, es va restringir
l’accés a la península de les persones sol•licitants
de protecció internacional admeses a tràmit que van
formalitzar la seva sol•licitud a les ciutats de Ceuta
i Melilla.

La raó que s’amaga darrere d’aquesta postura és la
por a un possible “efecte crida”. Tot i així, aquesta
argumentació no és vàlida, ja que segons dades proporcionades pel Ministeri de l’Interior, durant l’any
2011 van entrar irregularment a les ciutats de Ceuta
i Melilla 3.345 persones, fet que va suposar un increment de més del 50% pel que fa a l’any anterior
tot i la implementació d’aquesta mesura.
Al contrari, la principal repercussió d’aquesta mesura és el descens del nombre de persones que accedeixen al procediment d’asil.
A Ceuta, el nombre d’entrades a la ciutat es va incrementar notablement durant l’any 2011: de 526
entrades l’any 2010, a les 1.405 que van tenir lloc
durant l’any passat.
Aquest creixement va comportar un augment del
nombre de sol•licitants de protecció internacional.
No obstant, si s’analitza el percentatge de peticions
en relació amb el nombre de persones que van entrar a la ciutat al 2011, el percentatge és inferior -un
36%- mentre que abans al voltant de dos terços de
les persones que entraven a la ciutat sol•licitaven
asil.
Aquesta disminució dràstica del percentatge de persones que van sol•licitar protecció internacional a la
ciutat suposa un canvi de tendència que s’explica
per la restricció d’accés a la península a les persones sol•licitants d’asil. Aquesta situació es va posar
de manifest especialment en els darrers mesos de
l’any. Coincidint amb l’augment de les sortides programades a la península, de les quals es van excloure els sol•licitants d’asil, s’ha produït un descens
molt significatiu en les sol•licituds: el mes de novembre van formalitzar sol•licitud 16 persones, mentre
que durant el mes de desembre només ho van fer 4.
Aquesta prohibició del dret de circulació no només
està provocant un descens dràstic del nombre de
sol•licituds d’asil, sinó que a més està motivant
la renúncia de les persones sol•licitants a la seva
sol•licitud d’asil, ja que l’entenen com un obstacle
per a la seva sortida de Ceuta.
L’any 2011, a Melilla, van sol•licitar protecció internacional 42 persones, registre inferior al de 2010,
en què van comptabilitzar-se 91 sol•licituds. Aquest
descens és encara més significatiu si tenim en
compte l’increment del nombre d’entrades que s’ha
produït a la ciutat en relació a l’any anterior: de 922
entrades l’any 2010, a 1.940 el 2011. Encara que
Melilla no era tradicionalment un lloc on es formalitzés un nombre molt alt de peticions d’asil, mai el
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descens havia estat tan elevat i significatiu, passant
de 167 sol•licituds l’any 2008, a 42 el 2011.
El visat de trànsit i les persones sirianes
sol•licitants d’asil.
L’any 2011, Espanya va introduir el visat de trànsit
a les persones nacionals de Síria, impossibilitant en
la pràctica el seu accés a territori espanyol i al procediment d’asil.
Aquesta exigència es va produir quan 28 ciutadans
sirians van arribar al lloc fronterer de Madrid-Barajas
en el període del 16 al 23 de setembre de 2011.
Entre les persones que van accedir es trobaven menors no acompanyats i grups familiars amb fills menors d’edat. La gran majoria havien partit d’Algèria,
fent escala a Espanya, en direcció a tercers països
que no els exigien visat d’entrada. Aquesta via constituïa l’única via d’accés segura al procediment de
protecció internacional a Espanya per les persones
que fugien de Síria. Si bé la UE exigeix visat per les
persones de nacionalitat siriana, no ho exigeix per
aquells que estan en trànsit.

El govern espanyol va tenir una reacció sens dubte
desproporcionada. El dia 26 de setembre de 2011
es va implementar l’exigència d’un visat de trànsit
aeroportuari a tota persona de nacionalitat siriana,
fet que significava la necessitat de sol•licitar aquest
visat davant les autoritats diplomàtiques del seu
país, autoritats de les quals estaven fugint.
Fins a finals de març de 2012, moment en què Regne Unit va prendre la mateixa decisió, Espanya era
l’únic estat membre de la UE que havia imposat el
visat de trànsit.
Des de llavors, i fins a finals de 2011, només tres
persones de nacionalitat siriana van poder accedir a
territori espanyol i formalitzar una sol•licitud de protecció internacional. Al llarg d’aquest 2012, només
deu persones més han pogut aconseguir-ho. Totes
les sol•licituds van fer-se a l’aeroport de MadridBarajas, lloc fronterer al que van arribar a través
d’itineraris alternatius, veient-se obligats a viatjar
amb documentació falsa que van aconseguir després de pagar a xarxes de tràfic de persones.

3.2 L’admissió a Tràmit
Les dades:
•

L’any 2011, 2.712 sol•licituds van ser admeses a tràmit, 90 van ser no admeses, 392 denegades i 14 sol•licituds van causar baixa.

•

El percentatge de sol•licituds de protecció internacional admeses a tràmit ha patit un descens respecte a l’any anterior, passant d’un
94,72% de sol•licituds el 2010 a un 84,5% el 2011.
__________________________________________________________________________________________________________

L’any 2011, el percentatge de sol•licituds de protecció internacional admeses a tràmit ha patit un descens respecte a l’any anterior, passant d’un 94,72% de
sol•licituds el 2010 a un 84,5% el 2011.
Les xifres totals d’admissió a tràmit són les següents: de
3.2086 decisions adoptades pel Ministeri de l’Interior,
2.712 van ser admeses a tràmit, 90 no admeses, 392
denegades i 14 sol•licituds van causar baixa7 .

6 - La xifra total de decisions adoptades pel Ministeri de l’Interior l’any 2011
no coincideix amb el total de sol•licituds d’asil presentades, que va ser de
3.414. Aquest fet, que s’ha repetit durant els darrers anys, es deriva del
temps que pot transcórrer entre la presentació d’una sol•licitud d’asil i la
seva resolució posterior, que pot trigar més d’un any.
7 - No tenim dades oficials que ens permetin distingir les admissions a
tràmit de les sol•licituds presentades a territori, d’aquelles que han estat
presentades a llocs fronterers o ambaixades.

Es pot afirmar que existeix un percentatge d’admissió
a tràmit elevat d’aquelles sol•licituds presentades a territori, però no es pot dir el mateix per a les sol•licituds
realitzades a la frontera o als CIE, observant-se un elevat nombre de denegacions, 392.
Que la gran majoria de les sol•licituds presentades als
llocs fronterers siguin denegades evidencia una greu
disparitat entre els procediments empresos a territori
i a la frontera. Quan una petició d’asil realitzada en un
lloc fronterer acaba amb una denegació, significa que
s’ha entrat a valorar el fons de la petició, i això no correspon a aquesta fase del procediment.
Aquesta decisió de denegar les sol•licituds presentades
a la frontera, respon a un objectiu precís: l’enduriment
de les condicions d’entrada a Espanya i la seva reper-
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cussió en la gestió dels fluxos migratoris. No obstant
això, la finalitat de la legislació d’asil no és la de control
de fronteres, sinó la de garantir l’accés a un dret concret, l’asil.
Una de les modificacions substancials de la nova Llei
d’Asil va consistir en la possibilitat de no admetre o
denegar directament, en el termini de quatre dies,
les sol•licituds formalitzades en els CIE. En el cas
d’aquestes sol•licituds, s’aplicaria el procediment establert en els llocs fronterers. Tant si no s’admet com si
es denega, la conseqüència per al sol•licitant serà la
mateixa, la permanència al centre a l’espera de la seva
expulsió.
Aquest any continua sent alt el percentatge de rebuig
de les sol•licituds presentades en els CIE. Tenint en
compte que la majoria de sol•licituds presentades en
territori són admeses a tràmit, de les estadístiques pot
desprendre’s que de 261 sol•licituds presentades en
CIE, la immensa majoria van ser no admeses o denegades (manquen dades oficials sobre les xifres d’admissió,
no admissió i denegació en els CIE).
La denegació generalitzada sol justificar-se en base a
una suposada falta de versemblança del testimoniatge
del sol•licitant, mitjançant la valoració de la credibilitat
i l’existència d’indicis de persecució en un termini de 4
dies, termini que resultaria totalment insuficient ja que
es necessita més temps per analitzar en profunditat
aquestes qüestions.
Un bon exemple de l’ús abusiu d’aquesta causa de denegació es troba en la resposta a les 86 sol•licituds
d’asil presentades als CIE de Fuerteventura i Gran
Canària per ciutadans sahrauís que van participar al
“campament de la dignitat”. 67 sol•licituds van ser denegades, gairebé el 80% de les peticions que es van
plantejar. Es tracta d’una xifra excessiva si es té en
compte la realitat dels esdeveniments que es van viure
i que van quedar extensament documentats i recollits
als mitjans de comunicació espanyols.
Casos presentats davant el Tribunal Europeu
de Drets Humans
L’any 2011 CEAR va presentar 36 recursos al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per paralitzar l’expulsió de persones sol•licitants d’asil, després d’haver realitzat la petició de protecció internacional en frontera. Totes aquestes sol•licituds van
ser denegades per la OAR, si bé en tots els casos
l’ACNUR va informar favorablement de l’admissió a
tràmit d’aquestes sol•licituds.

En tots els casos es va interposar sol•licitud de mesura cautelaríssima de suspensió de l’expulsió a
l’Audiència Nacional, i per a tots ells l’Audiència va
denegar les mesures plantejades, valorant de manera restrictiva cada cas.
Les resolucions denegatòries de l’Audiència es van
recórrer davant el TEDH, i el resultat va ser que en
33 de les 36 peticions plantejades, l’Alt Tribunal va
paralitzar l’expulsió d’aquestes persones fins que
l’Audiència Nacional resolgués el plet principal sobre l’admissió a tràmit o no de la seva sol•licitud,
en entendre que es podia produir una violació de
l’article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans
(CEDH) així com de l’article 5 en algun cas.
És evident que el procediment de protecció internacional als llocs fronterers, amb l’anuència administrativa i judicial, no busca desenvolupar l’exercici
d’un dret fonamental com és el dret d’asil, sinó controlar les fronteres, fet que no troba fonament legal
ni en l’ordenament jurídic nacional ni en les directives europees aplicables.
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4 El reconeixement
dels estatuts de
protecció Internacional
a Espanya
L’ús de l’asil com a instrument de control
de fronteres:
L’escàs nombre de concessions de l’estatut de refugiat
i de la protecció subsidiària i, per tant, l’elevat nombre
de persones que no obtenen protecció internacional al
nostre país, actua dissuadint a les persones refugiades
de triar Espanya com a destinació.
Aquest fet, juntament amb l’externalització de fronteres,
ajuda a explicar el baix nombre de sol•licitants d’asil a
Espanya respecte dels països del seu entorn.
Les dades:
•

326 persones van obtenir l’estatut de refugiat a Espanya, el 9,5% del total de sol•licitants de protecció
internacional.

•

595 persones, el 17,4%, van rebre protecció subsidiària.

•

2.383 persones, el 73,5% del total de sol•licitants, no
va obtenir protecció internacional al nostre país.

•

El reconeixement de la condició de refugiat ha augmentat un 33,1% i la protecció subsidiària ha crescut
un 69,5% respecte a 2010.
___________________________________________________

L’any 2011, 326 persones, el 9,5% del total de
sol•licitants de protecció internacional, van veure reconeguda la seva sol•licitud de protecció internacional amb l’estatut d’asil i un total de 595 persones, el
17,4%, van rebre una protecció de caràcter subsidiari. En canvi, 2.512 no van obtenir protecció internacional de les 3.414 que la van sol•licitar, un 73,5%.
S’han incrementat els índexs de reconeixement de
protecció internacional respecte a l’any anterior. El
reconeixement de la condició de refugiat ha augmentat un 33,1% i la protecció subsidiària ha crescut un
69,5% respecte l’any 2010.
2.256 persones s’han vist afectades durant el 2011
per una resolució denegatòria: 1.864 persones afec-
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tades per propostes desfavorables acordades per la
CIAR8 i 392 persones les sol•licituds de les quals
han estat denegades en frontera.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A aquestes caldria afegir: 90 persones no admeses,
26 persones a les quals es va aplicar el Conveni de
Dublín, 11 Disposicions Transitòries desfavorables,
14 baixes i renúncies, i les 115 sol•licituds arxivades
i que tampoc han obtingut protecció internacional a
Espanya. 
Aquestes xifres de reconeixement dels estatuts d’asil
i protecció internacional durant l’any 2011 van estar
presidides per un fet clau: l’acord polític signat pel
govern d’Espanya i el govern cubà per l’acolliment de
presos cubans i els seus familiars, que va permetre
l’any 2011 l’arribada de 390 persones i que se sumen
a les 379 que van arribar el 2010.
Aquest acord és conseqüència d’un compromís polític aliè als circuits ordinaris d’arribada de persones
a la recerca de protecció internacional i comporta el
reconeixement de protecció internacional a totes les
persones acollides per aquesta via9.
Finalment, cal assenyalar que el nombre de persones
afectades per propostes que autoritzen la seva residència per raons d’índole humanitària és de 18. En
aquest cas, l’autorització de residència obeeix a raons
alienes a la protecció internacional i el seu abast pràctic és molt limitat.
En relació al reconeixement de la condició d’apàtrida,
de les 75 peticions realitzades, durant 2011 s’han resolt només 6 de les sol•licituds en tràmit, 5 en sentit
favorable i 1 en sentit desfavorable.
Els baixos percentatges de concessió de la protecció
internacional es fonamenten en una política restrictiva
basada en una sèrie de pràctiques força preocupants:
L’actual Llei d’Asil, aprovada a finals de 2009, va introduir dos procediments diferenciats per a la fase
d’elegibilitat (de resolució): un procediment ordinari i
un altre d’urgència, que redueix els terminis del procediment ordinari a la meitat. En aquesta fase del procediment són escasses –en tots dos casos- les intervencions i entrevistes per part d’un instructor especialitzat.
Es calcula que només entre un 15% i un 20%10 de
sol•licitants realitzen una entrevista amb l’instructor
especialitzat responsable de proposar la decisió sobre

8 - Comissió Interministerial d’Ajuda i Refugi
9 - Les peculiaritats d’aquest acord van ser analitzades a l’informe de CEAR
sobre la Situació de les Persones Refugiades corresponent a l’any 2010. Es
fa referència al contingut d’aquest informe.
10 - Segons les estimacions de CEAR.

•

•

•

la sol•licitud.
S’han detectat també retards injustificats en la resolució dels expedients de determinades nacionalitats,
com Costa d’Ivori i Síria, així com en les sol•licituds
d’apatrídia del col•lectiu sahrauí.
La CIAR denega les sol•licituds basades en persecució per bandes organitzades (maras), considerant que
no poden emmarcar-se en el que estipula la Convenció de Ginebra.
Resulten preocupants els criteris d’elegibilitat en relació a les sol•licituds de protecció internacional del
col•lectiu LGTB, ja que es basen únicament en la
legislació del país d’origen. S’ha observat que no es
tenen en compte altres factors com la discriminació
social, laboral, o les persecucions reals patides per
sectors homòfobs de la societat.
Les denegacions es justifiquen en base a la suposada
possibilitat de portar una vida “discreta” al país d’origen
i la possibilitat de desplaçament intern dins d’aquest
país cap a zones suposadament més segures. Aquesta situació fa que, a la pràctica, només siguin susceptibles de protecció aquells que tenen perfils d’activistes
coneguts per la seva defensa dels drets del col•lectiu
LGTB.
Especialment greu és també la denegació de les
sol•licituds de protecció internacional de víctimes de
tracta que al•leguen por a ser perseguides, revictimitzades o estigmatitzades en retornar al país d’origen. La
CIAR considera que no són emmarcables en la Convenció de Ginebra i que la Llei d’Estrangeria cobreix la
seva protecció si col•laboren amb les autoritats.
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5 Les polítiques d’integració social i les persones
refugiades sense protecció.
Durant l’any 2011 les persones sol•licitants de protecció internacional i refugiades a Espanya han patit
les conseqüències de la retallada en les polítiques
socials, tant d’aquelles específiques en l’àmbit de la
protecció internacional, com d’aquelles destinades a
la integració social de la població d’origen estranger.

da, ja que normalment és un col•lectiu que depèn
d’ocupacions més fluctuants i temporals i que es
troba amb altres dificultats afegides com les lingüístiques, les d’accés al reciclatge formatiu, el reconeixement o l’homologació de títols, i que compta amb
una xarxa familiar o social normalment més feble.

Aquesta retallada en les polítiques socials ha suposat un veritable retrocés, tant en l’exercici com en la
garantia dels drets socials i econòmics. Tot això es
dóna en un context de crisi, quan més es posa en
evidència la vulnerabilitat i les necessitats de protecció social de les persones refugiades a Espanya,
fonamentalment en les fases posteriors a l’arribada
i l’acollida.

En aquests darrers quatre anys de crisi, des del
2008, la situació de desocupació s’ha caracteritzat
per una disminució clara dels estrangers en situació laboral activa, fonamentalment en el sector de
la construcció i l’agricultura, situació que empitjora
en els tres anys successius, afectant a la categoria
de treballadors no qualificats, on apareixia un major
nombre d’estrangers aturats, seguit dels treballadors qualificats de la indústria, la construcció i els
serveis.

En la política social dirigida al col•lectiu de protecció
internacional s’han mantingut les garanties a la fase
inicial de l’arribada a Espanya, posant a l’abast un
sistema d’acollida en diversos punts del territori espanyol per un període que oscil•la entre els 12 i els
18 mesos. No obstant això, el sistema de protecció
social del nostre país no està demostrant capacitat per fer front a les situacions de vulnerabilitat del
col•lectiu com a conseqüència de la crisi, una vegada han abandonat aquests dispositius d’acollida.

Malgrat que amb l’actual llei d’asil es tendeix a
l’admissió a tràmit en territori, en pocs mesos la immensa majoria de les sol•licituds són denegades.
Així, les persones sol•licitants d’asil queden en una
situació de falta de protecció absoluta, ja que la seva
situació esdevé la mateixa que la de qualsevol persona immigrant en situació d’irregularitat administrativa.

De la mateixa manera, les expectatives generades pel II Pla Estratègic de Ciutadania i Integració
(PECI) 2011-2014, poden quedar-se en paper mullat amb les contínues retallades que estan patint les
partides pressupostàries destinades a les polítiques
d’integració. De fet, a finals de març de 2012, just
abans del tancament d’aquest informe, el Consell de
Ministres va presentar els Pressupostos Generals
de l’Estat on, a la pràctica, desapareixia el Fons per
a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants. La desaparició del Fons per a la Integració
dels Immigrants, especialment pel que fa al finançament de plans autonòmics i municipals, implica que
les polítiques d’integració han de ser suportades per
uns sistemes de protecció social cada vegada més
afeblits.
La crisi econòmica actual afecta a tota la població
en general, però és la població immigrant i refugiada11 la que la pateix d’una manera més accentua11 - No hi ha dades oficials específiques sobre l’ocupació de les persones
refugiades a Espanya. No obstant, la seva situació laboral no acostuma a

ser gaire diferent de la que viu el conjunt de les persones estrangeres.
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6 Propostes per reforçar la protecció de les persones
refugiades a Espanya.
1. Reforma de la llei d’asil que no exclogui la titularitat del dret d’asil als nacionals de països de la Unió
Europea quan reuneixin els requisits establerts en la
Convenció de Ginebra.
2. Introduir a la llei d’asil un article que reculli les condicions d’accés de les persones que manifestin la seva
intenció de sol•licitar la protecció internacional a les
ambaixades i als consolats.
3. Avaluació imparcial de les sol•licituds de protecció
internacional, a través de la creació d’una comissió
d’experts.
4. Crear un mecanisme que permeti l’audiència de les
organitzacions no governamentals en l’estudi dels casos sotmesos a estudi en la Comissió Interministerial
d’Asil i Refugi.

que faciliti la regularització de sol•licitants d’asil denegats, en els supòsits d’arrelament social i laboral.
14. Desenvolupar la protecció de les persones apàtrides a través de la inclusió d’un títol específic a la Llei
d’Asil o, en el seu defecte, mitjançant la modificació
del seu reglament específic (RD 865/2001, de 20 de
juliol).
15. Garantir que les dependències a la frontera compleixin un mínim de condicions.
16. Desenvolupar campanyes d’informació i sensibilització sobre els refugiats amb la finalitat d’eradicar els
prejudicis xenòfobs i racistes.
17. Reconeixement de la protecció internacional a les
víctimes de tracta i persones que fugen de les maras.

5. Establiment de mesures que facilitin l’accés periòdic
del personal de les organitzacions no governamentals
a les dependències frontereres, Centres d’Internament
d’Estrangers o als bucs en què es detectin polissons.

18. Desenvolupar una actuació informativa immediata i eficaç per a la protecció de les dones als punts
d’entrada massiva de persones que migren, costes i
Ceuta i Melilla.

6. Programes anuals de reassentament de persones
amb necessitats de protecció que es trobin en tercers
països, per complir amb el que recull la llei d’asil.

19. Promulgació de mesures concretes des de les
administracions públiques per prevenir la discriminació en l’àmbit laboral de les persones refugiades i
sol•licitants d’asil per motius d’origen ètnic, racial o
nacional.

7. Creació de programes de reintegració als països
d’origen d’aquells col•lectius i nacionals que puguin
tenir opcions de tornada al seu país.
8. Millorar la formalització de les sol•licituds de protecció internacional i fer més objectiu l’anàlisi dels expedients.
9. Reduir els terminis de detenció dels sol•licitants en
Frontera i Centres d’Internament d’Estrangers.
10. Garantir el manteniment de la unitat familiar.
11. Garantir documentació a les persones autoritzades
a romandre a Espanya.
12. Generar alternatives per a les persones rebutjades.
13. Incloure una esmena en el futur reglament d’asil

20. Posada en marxa de la Directiva sobre les normes
mínimes per la concessió de protecció temporal en cas
d’afluència massiva de persones desplaçades.
21. La suspensió de la tornada forçada a nacionals de
Síria, Mali o altres països en conflicte o en situació de
greu crisi humanitària, contemplant les necessitats de
protecció internacional sobrevingudes.
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