Propostes per millorar
la institució d’asil i la protecció
de les persones refugiades
a Catalunya

“L’exili és part de mi. Quan visc a l’exili porto la meva
terra amb mi, A la meva terra sento l’exili amb mi. La
ocupació, és l’exili. L’absència de justícia és l’exili. Saber
que el futur no serà millor que el present és l’exili. El futur
és sempre pitjor per a nosaltres. Això és l’exili.”
Mahmud Darwish – Poeta palestí

Propostes per millorar la institució d’asil
i la protecció de les persones refugiades a Catalunya
L‘objectiu d’aquest document és reali!ar una
sèrie de propostes per reforçar la institució de
l’asil i la protecció de les persones refugiades a
Catalunya. Aquestes propostes estan pensades
per tal que puguin ser articulades des de les
administracions d’àmbit local, comarcal i autonòmic. Tenint en compte que les competències d’asil depenen exclusivament de l’Estat,
part d’aquestes també inclouran accions
d’incidència política més enllà del territori català.
A la primera part del document presentem, de
forma resumida, una sèrie de dades que permeten obtenir una visió general de la situació
de l’asil a l’estat espanyol. Malauradament, la
imatge resultant no és gaire afalagadora. L’asil
a l’Estat espanyol es considera un dret amenaçat.
Espanya és un Estat amb poca tradició d’asil,
a diferència d’altres estats europeus on està
integrat dins les polítiques d’Estat. A causa
de la dictadura, Espanya no signa la Convenció de Ginebra ﬁns al 1978 i des de llavors fa
una interpretació poc generosa del dret d’asil.

Aquesta interpretació restrictiva ha donat lloc a
una política mesquina que nega atorgar protecció internacional a aquelles persones que fugen
d’una situació on s’han vulnerat els seus drets
fonamentals.
Les dades que presentem, mostren com el sistema actual:
ü

Diﬁculta, quan no impossibilita, la
sol·licitud d’asil (com en el cas de la frontera sud)

ü

Atorga la “presumpció de culpabilitat”
a les persones sol·licitants mitjançant un
procediment on, a la pràctica, es considera que la sol·licitud és falsa mentre que
la persona que ho sol·licita no demostri el
contrari.

ü

Denega l’asil, més enllà de grups especíﬁcs, gairebé de forma sistemàtica.

ü

Quan atorga protecció internacional evita
reconèixer l’estatut de persona refugiada.

Aquesta situació fa que sigui necessària la implicació de les administracions públiques i la
ciutadania per generar un canvi tant de polítiques com pràctiques. D’altra banda, aquest és
un canvi que s’adequa amb la voluntat expressada tant per les institucions de Catalunya com
per part de la seva ciutadania. De fet, creiem
que es necessari aproﬁtar aquest moment
d’implicació social i política per promoure uns
canvis que ens permetin reforçar la institució
de l’asil a casa nostra, i crear una cultura d’asil
que perduri més enllà de l’actual crisis d’asil.
A la segona part del document presentem una
sèrie de propostes estructurades en dos grans
blocs:
ü

Allò que s’ha d’exigir a l’Estat espanyol
en relació de les polítiques de protecció
internacional i que no està en mans de les
institucions catalanes.

ü

Allò que es pot construir i cal fer des de
les institucions catalanes per promoure
una cultura d’asil integrada dins la cultura
institucional pública i ciutadana de Catalunya i que permeti dur a terme un model
d’acollida adequat, efectiu i centrat en les
necessitats de les persones refugiades.

Aquestes propostes no són, ni pretenen ser, un
recull exhaustiu de programes i línies de treball.
Volen servir de marc per facilitar i promoure el
debat de les administracions catalanes i ajudar
a construir un debat que ja s’està donant dins el
nostre país. Només mitjançant la creació compartida i l’enriquiment mutu podrem desenvolupar polítiques de país sòlides i duradores.
Som conscients que es tracta d’un repte ambiciós en un moment polític especialment
complex. Però no hem de perdre de vista la
importància de les polítiques d’asil. Hem de
ser conscients que aquestes no afecten només
a les persones refugiades. Les polítiques d’asil
deﬁneixen també la dignitat de la societat on
aquestes arriben.

“Jo no sé com acabarà això – el nostre exili, si és que pot
acabar – però, en el millor dels casos, la destrucció quotidiana ens està deixant irreconeixibles.”
Rosa Chacel - Generació del 27

Context
Sol·licituds d’asil:

Resolucions:

L’any 2016 es van presentar 15.755 sol·licituds
d’asil a l’Estat espanyol. A data de 31 de setembre de 2017 ja s’ha superat aquesta xifra. Segons dades de l’OAR (Oﬁcina d’Asil i Refugi),
durant els tres primers trimestres de l’any s’han
presentat 20.200 sol·licituds.

Durant l’any 2016 es van resoldre un total de
10.250 sol·licituds. Cal tenir present que les
resolucions que es reali!en al llarg d’un any
no fan referència directa a les sol·licituds presentades aquell mateix any. De fet, a ﬁnals de
2016 estaven pendents de resolució 20.365
peticions (Eurostat).

Les 15.755 sol·licituds d’asil efectuades al 2016
són de persones originàries de Veneçuela
(3.960), seguides de Síria (2.975); Ucraïna
(2.570); Algèria (740); Colòmbia (615); el Salvador (425), Hondures (385); Palestina (355),
el Marroc (340) i Nigèria (285). El 60% dels
sol·licitants d’asil del 2016 són homes (9.400
persones), i el 40%, 6.350, dones.
El nombre de sol·licituds d’asil presentades al
2016 per Espanya representen el 1,25% de les
sol·licituds presentades al conjunt d’Europa
(1.259.265). Per contextuali!ar aquesta dada
cal tenir en compte que Espanya representa el
9,1% de la població de la UE (Augmentarà ﬁns
al 10,5% després del Brexit) i que és un dels Estats que té frontera directa amb països externs
a la UE.

D’aquestes 10.250 resolucions, l’Estat espanyol
va resoldre atorgar protecció internacional en
el 67% dels casos (6.855 casos).
Arribats a aquest punt cal assenyalar que l’any
2016 va suposar un rècord històric en relació
amb les xifres d’asil a l’estat espanyol. Tant el
nombre de sol·licituds com el nombre de concessions, com el percentatge de resolucions
positives no són comparables amb cap dada de
la sèrie històrica anterior (només seria similar
el nombre de sol·licituds de 2015). Aquest augment tant signiﬁcatiu en la xifra i percentatge
de resolucions positives és se’ns dubte una
dada positiva. Òbviament, no sabem si es tracta
d’un canvi de rumb en la tendència o d’un fet
aïllat. En tot cas, tot i que es tracta d’unes xifres

les xifres de Síria, trobem que només es va

positives cal posar-les en context per entendre
el que suposen:
ü

Tot i que la xifra de 15.755 sol·licituds suposa un rècord per a l’estat espanyol, no és
comparable amb les xifres d’altres països

oferir protecció internacional a 640 persones originàries d’altres països.
ü

de la UE com Alemanya (745.265), Itàlia
(123.370) o França (83.485). Més encara si
tenim en compte la ubicació geogràﬁca
d’Espanya.
ü

De fet, durant l’any 2016, no es va oferir
protecció internacional a cap de les persones provinents, per exemple, de Mali,
Colòmbia, Veneçuela, Hondures o El Salvador i es va denegar a persones d’Algèria
en el 99,3% de les sol·licituds. Cal tenir en
compte que el dret d’asil és un dret indi-

El 67% de les resolucions positives és una
xifra rècord per a l’Estat espanyol. De fet,

vidual i que la concessió s’ha de fer analitzant el cas individual. L’anàlisi d’aquestes
dades fa difícil poder sostenir que s’està
garantint aquest dret. De fet, aquestes

històricament aquesta xifra ha estat al
voltant del 7-10%. Tot i això, cal tenir en
compte que de les 6.855 sol·licituds apro-

dades apunten a que les resolucions es
basen en criteris genèrics i que es denega
de forma sistemàtica la protecció inter-

vades, el 90% (6.215) eren de persones sirianes (dades Eurostat). És a dir, si excloem

nacional a persones que fugen de la majoria dels conﬂictes.
ü

Tenint en compte que Alemanya va resoldre favorablement el 69% de les seves
sol·licituds, podríem pensar que un 67%

de resolucions positives ens situa en
una franja similar.
Cal tenir en compte,
però que enfront

Com apunten aquestes
xifres i consideren les
organi!acions
especiali!ades, l’asil a l’Estat
espanyol ha estat i és un
dret amenaçat. Es vulnera
tant l’accés al procediment com la protecció a
persones que fugen de ﬂagrants violacions de
drets humans. Aquesta política d’asil es caracteri!a per:

Si l´Estat espanyol mantingués la
xifra rècord de l´any 2016 durant
els propers 42 anys, acabaria fent
un esforc, equivalent al que va fer
Alemanya l´any passat

de les 10.250 resolucions de l’Estat
espanyol (equivalent al 0,014 % de la seva

població), Alemanya en va resoldre 681.180
(0,539 % de la seva població). És a dir, si
l’Estat espanyol mantingués la xifra rècord de l’any 2016 durant els propers 42

ü

anys, acabaria fent un esforç equivalent al
que va fer Alemanya l’any passat. Quan es
justiﬁquen les diferències en les polítiques

ü

Una Política de control de fronteres que
vulnera el dret d’asil i que impedeix a les
persones necessitades de protecció internacional accedir al procediment mitjançant:

d’asil a partir de les diferències econòmiques entre els estats de la UE, cal preguntar-se si realment l’economia d’Alemanya
és 42 vegades l’espanyola, o es tracta d’una

▪ Una política d’externali!ació de fronteres

qüestió de voluntat política.

▪ La pràctica de devolucions automàtiques

(Marroc i Mauritània).

massives i/o en calent, com està passant
a Ceuta i Melilla cada vegada que un
grup de negra-africans, principalment,
intenten saltar la tanca. Vulnerant, en el

Pel que fa a les 6.885 sol·licituds aprovades, només el 5,1 % (355) van aconseguir
l’estatut de refugiat. El 94,9% restant va
obtenir la protecció subsidiària. En el cas
concret de Síria, tot i que va atorgar protecció internacional en 6.215 casos, només va
reconèixer l’estatut de refugiat en 55 casos.
Aquesta dinàmica d’atorgar la protecció
subsidiària en lloc de reconèixer l’estatut
de refugiat, no es pot atribuir a cap acord
entre els països de la UE. De fet, el reconeixement de l’estatut de refugiat varia
entre els diferents estats. Per exemple,
Alemanya el va reconèixer aproximadament en un 60% de les resolucions positives, o França en un 35%. Semblaria que
ﬁns i tot en els casos on atorga la protecció internacional, l’Estat espanyol evita
reconèixer que aquesta protecció és un
dret de la persona que la rep.

cas de les persones que han fugit del seu
país per haver sofert violacions dels drets
humans, el dret a acollir-se a la protecció
internacional i a sol·licitar asil, així com
la garantia de no devolució a un país en
el que podria estar en risc.
ü

Una política reticent a l’hora de reconèixer els drets: Aquells que aconsegueixen superar tots els obstacles i accedir al
procediment, es troben amb una política
de denegació sistemàtica en la que ser
originari d’un país en que la violació de
drets humans és la norma no garanteix ser
reconegut com a persona refugiada basada
en una interpretació restrictiva de la Convenció de Ginebra.

Prova d’això, com hem vist, és que el conﬂicte
de Síria, és gairebé l’únic que es reconeix i davant el qual s’ofereix protecció. I cal tenir en
compte que s’atorga la protecció subsidiària,
amb el risc que quan acabi la guerra de Sirià,
encara que el país estigui devastat, es pugui
denegar, en valorar que ja no hi ha risc per a la
persona.
Al mateix temps en d’altres conﬂictes com el
d’Ucraïna es dilata el procediment de forma
que sembla que s’estigui esperant a veure com
evoluciona el conﬂicte per evitar oferir-los
protecció (en l’actualitat hi ha més de 5.500
peticions de persones ucraïneses pendents de
resolució, de les quals més de la meitat es van
presentar abans de 2016).
També, com hem vist, es nega l’existència de
moltes altres situacions de conﬂicte o de vulneració de drets, o com a mínim es nega que

l’Estat espanyol tingui cap mena d’obligació
envers les persones provinents d’aquestes situacions, negant no només l’esperit de la Convenció de Ginebra signada per l’Estat, sinó el
caràcter vinculant de la mateixa. Aquest és el
cas de països com Mali, Hondures, El Salvador, Veneçuela (on no s’ha concedit protecció
internacional en cap cas tot i ser el país del que
s’han admès més sol•licituds) o Afganistan (on
ja s’està retirant les concessions de protecció
subsidiària concedides).

“Era el millor dels temps, i era el pitjor; era l'edat de la
saviesa i la de la ximpleria; era l'època de la fe i l'època de
la incredulitat; l'estació de la Llum i la de les Tenebres; era
la primavera de l'esperança i l'hivern de la desesperació”
Història de dues ciutats – Charles Dickens

Propostes
Donat aquest context i mentre continuï sent
competència exclusiva de l’Estat, les institucions catalanes haurien de vetllar i pressionar
al Govern Central per garantir que compleixi
els compromisos adquirits per al signar la Convenció de Ginebra i que el nostre pugui ser un
país compromès amb les persones refugiades.

ü

És el que està fent Equador amb les persones refugiades de Colòmbia o Veneçuela.

ü

És el que ha fet Canadà durant molts anys,
arribant a ser l’únic país del món a qui se
li ha atorgat el Premi Nansen d’ACNUR,
al 1986.

Partim de la idea que Catalunya hauria de ser
capdavantera en la defensa i promoció dels
drets de les persones refugiades i els drets
humans, en general. Aquesta és la voluntat
de la ciutadania catalana i cal aproﬁtar el moment actual per liderar i promoure al conjunt
de l’Estat mesures per tal d’exigir al govern de
l’Estat mesures que garanteixin el dret d’asil i
la protecció real a les persones refugiades.

ü

És el que va fer Mèxic amb els nostres refugiats republicans.

Catalunya ha expressat sempre la seva voluntat
de ser una societat moderna i acollidora. Amb
tot el que la paraula implica: democràtica, decent, garant dels drets humans i solidària amb
les persones que ho necessiten. Una societat
que lluiti, al mateix temps, per eradicar les
causes que originen conﬂictes i persones refugiades. És possible.

El moment actual presenta una oportunitat
única per aconseguir-ho. En els darrers anys
estem vivint una profunda crisi humanitària
de persones refugiades que intenten arribar a
Europa. Aquesta crisi ha despertat la necessitat
d’abordar l’acollida de les persones refugiades, des d’àmbits institucionals i ciutadans. I
al mateix temps ha despertat com nombroses

És, per tant, una qüestió de voluntat política.
És, en deﬁnitiva, decidir si volem tenir una
política d’asil que doni protecció a qui ho necessiti sense necessitat que el tràmit es converteixi
en una cursa d’obstacles. I un cop decidit, treballar ﬁns aconseguir-ho.

mostres de solidaritat i iniciatives individuals
i/o comunitàries de suport.
La societat catalana ha demostrat en casos
com els Balcans o Síria que té la voluntat i la
capacitat per donar una resposta exemplar en
l’àmbit de la mobili!ació ciutadana. Cal que
les institucions catalanes construeixin acords
i estructures que permetin estar a l’alçada
d’aquesta ciutadania. I fer que aquesta resposta
transcendeixi moments puntuals de resposta a
crisis especíﬁques.
De la mateixa manera que Catalunya ha treballat i lluitat per tenir, per exemple, un sistema
de salut capaç de respondre en situacions excepcionals, però no només en situacions excepcionals, cal treballar i lluitar per tenir un sistema que garanteixi d’igual forma el dret d’asil.
Un sistema fonamentalment públic, garantista
i que tingui com objectiu donar respostes ﬂexibles en funció de les necessites de les persones
que el necessiten. Aquest és el repte.
Hem de partir del fet que les persones refugiades necessiten que se’ls garanteixi l’exercici del
dret d’asil i que això requereix que se’ls ofereixi
un dispositiu d’acollida en els casos que no disposen de recursos econòmics ni xarxa social,
per tal que aquest exercici pugui ser efectiu.
És fonamental:
ü

Que la ciutadania, i les administracions
públiques, els estengui la mà, els reconegui i els doni la benvinguda i els ofereixin
el suport afectiu-social i la solidaritat que
necessiten

ü

Que la ciutadania, i les administracions
públiques, s’impliquin en l’eradicació de
les causes que originen èxodes de persones
refugiades

ü

Que les persones refugiades i el seu benestar siguin l’eix central de la implementació
de polítiques d’acollida.

Per tot això, i tenint en compte les competències dels municipis i govern català, llancem
aquestes propostes per enfortir la institució
d’asil a Catalunya. Com comentàvem a l’inici
del document, hem dividit les propostes en dos
blocs fonamentals:
ü

Allò que s’ha d’exigir a l’estat espanyol
en relació de les polítiques de protecció
internacional i que no està en mans de les
institucions catalanes.

ü

Allò que es pot aconseguir i cal fer des de
les institucions catalanes per promoure
una cultura d’asil integrada dins la cultura
institucional pública i ciutadana de Catalunya i que permeti dur a terme un model
d’acollida adequat, efectiu i centrat en les
necessitats de les persones refugiades.

“És diabòlic patir un dolor que no té nom. Beneïts
siguin els pobres i els malalts, perquè com a
mínim, altra gent comprèn el seu dolor. Però qui,
que no l’hagi patit, entén el dolor de l’exili?”
George Orwell

Allò que s’ha d’exigir
En abordar la creació i/o la modiﬁcació de polítiques d’asil ens trobem que la capacitat d’acció
de les institucions catalanes ve determinada
pel fet que, en l’actualitat, aquestes són competència exclusiva de l’Estat. Això implica que
la resposta que reben les persones refugiades a
Catalunya a gran part de les seves necessitats
no està en mans de les institucions catalanes.
Som conscients que el moment actual presenta
especials diﬁcultats per abordar algunes de les
propostes que presentem. Al mateix temps,
creiem que aquest moment és una oportunitat
única de canali!ar la voluntat de gran part de
la ciutadania catalana i de la resta de l’estat per
tal de lluitar pel desenvolupament d’unes polítiques d’asil adequades. Per tal d’aconseguirho creiem que és necessari buscar un acord
polític ampli a nivell de tot l’Estat i plasmar-ho
en grans acords d’àmplies majories per promoure canvis des del parlament espanyol.
Cal treballar per evitar que aquesta lluita esdevingui un brindis al sol fet de Catalunya. I
per fer-ho cal treballar de forma conjunta i coordinada entre la ciutadania, les institucions i

els partits de Catalunya. Si qualsevol dels tres
actors deixa de fer el possible per aconseguir
aquest objectiu, garantirem el nostre fracàs com
a societat. I haurem perdut una oportunitat
única d’estar a l’alçada dels nostres principis.
LÍNIES DE TREBALL:
Com hem vist en punts anteriors del document existeixen diferents punts on es necessari
reali!ar millores. Paral·lelament existeix una
possibilitat clara per tal de desenvolupar la
legislació de forma que es puguin incorporar
experiències d’altres països i respostes noves.
Dins aquest esquema de treball, hem dividit les
nostres propostes en dos grans blocs:
▪ Un bloc de propostes que fan referència
a l’aplicació de la llei i que no implicarien
un canvi general.
▪ Un segon bloc de propostes que s’haurien
d’incorporar modiﬁcant la legislació.

MODIFICACIONS EN L´APLICACIÓ
DE LA LEGISLACIÓ ACTUAL:
Dins el marc legislatiu actual existeix un ampli
marge de maniobra per millorar la resposta que
es dona a les persones que sol·liciten protecció
internacional. A continuació desenvolupem un
sèrie de punts que creiem que són fonamentals
i reali!ables.
ü

Exigir al govern espanyol que garanteixi
l’accés a la sol·licitud, en compliment de
la legislació espanyola:
La legislació espanyola contempla el dret
d’accés a les sol·licituds de protecció internacional. Com hem vist en punts anteriors, les pràctiques actuals de control de
fronteres derivades de la seva externalització, o les devolucions en calent, suposen
una vulneració efectiva de drets.

ü

Modiﬁcar els criteris de valoració per
l’admissió a tràmit:
Tot i que no són clars els criteris d’(in)
admissió a tràmit de les sol·licituds d’asil,
els procediments i les resolucions mostren una tendència a aplicar el criteri de
verosimilitud de forma que es denega si
la persona que sol·licita l’asil no aporta
informació que faci creïble la seva història
en lloc de denegar-ho si existeixen motius
fonamentats per dubtar-ne. Aquesta forma
de valorar-ho implica a efectes pràctics
l’aplicació d’un criteri de presumpció de
culpabilitat.
Cal tenir en compte que al llarg del procediment, el pes de la prova es posa en la
persona sol·licitant d’asil. El moment en
que s’estudia l’admissió a tràmit el moment on la persona té majors diﬁcultats

QUÈ ÉS EL REASSENTAMENT?
El reassentament comporta un procediment d´identificació, selecció i trasllat de les persones
refugiades des d´un país, en el qual han sol.licitat protecció, a un tercer que els ha acceptat amb
un estatut permanent o de llarga durada.
Per tant, el reassentament és un instrument important per:
ü

Brindar protecció internacional a aquelles persones refugiades a les quals la seva vida,
llibertat, seguretat, salut o altres drets fonamentals estan en risc en el país on han buscat
protecció.

ü

És una solució duradora per a les persones refugiades, paral.lelament a altres solucions.

ü

És una expressió tangible de solidaritat internacional i un mecanisme per distribuir responsabilitats que permeti als Estats comprometre´s i compartir a les persones refugiades
d´una manera equitativa.

Cal tenir en compte però que els Programes de Reassentament no poden substituir l´exercici
del dret d•asil. Són figures complementàries. Cal garantir que aquelles persones que intenten
arribar al nostre país fugin de les més greus violacions de drets humans puguin arribar-hi i
puguin acollir-se a la protecció internacional.
I que tot i que es conceben com una solució duradora cal garantir el retorn i garantir la reparació integral de les víctimes. Els programes de reassentament no poden debilitar les reivindicacions de les persones refugiades, i per això és important que es compti amb elles com a actors
en tot el procés.

per demostrar-ho. Acaba d’arribar, desco-

centres d’estrangeria. El compromís de ga-

neix en molts casos el sistema, no coneix
l’idioma ni la cultura, pot tenir llacunes
pròpies de l’estrès post-traumàtic, etc.

rantir l’accés al procediment a d’incloure
el dret a la informació per tal que sigui
efectiu.

Tot i que el criteri de verosimilitud és un
element bàsic del sistema legal, el principi

ü

que l’ha de regir ha de ser evitar l’impacte
negatiu que pot tenir, per exemple, una
denúncia falsa. Tenint en compte l’impacte
que pot tenir una inadmissió errònia da-

En l’actualitat és gairebé impossible per
una persona que sol·licita protecció internacional obtenir informació sobre el seu
expedient o sobre els terminis de la resolució ﬁnal. Això s’afegeix a la situació de

vant l’impacte d’una admissió errònia,
caldria adoptar una política garantista en
aquest sentit.
ü

vulnerabilitat en la que habitualment es
troben i genera una vulnerabilitat sobrevinguda. Fins i tot en els casos on ﬁnalment

Canvi de tendència en el tipus de protecció en les resolucions:

es resol favorablement, aquesta indeﬁnició
diﬁculta enormement poder refer la pròpia vida ja que la persona es troba en una
situació provisional sense saber en quin

Si bé en la llei d’asil s’equipara la concessió
de persona refugiada amb la protecció
subsidiària, creiem que això és fruit d’una
interpretació restrictiva i poc garantista. En
primer lloc, mentre que l’Estat en reconèixer l’estatut de persona refugiada reconeix
el dret d’asil, la protecció subsidiària no
es reconeix sinó que es concedeix. De fet,
a nivell procedimental, per atorgar la protecció subsidiària, cal denegar la concessió
de l’estatut de refugiat. A efectes pràctics,
això es tradueix, entre d’altres coses, en el
fet que és més habitual la retirada de la
protecció subsidiària (com està passant actualment amb persones afganeses).
ü

Campanyes d’informació als punts de
sol·licitud d’asil i centres d’estrangeria:
Cal tenir en compte que una persona és
refugiada i té dret d’asil, ho sàpiga ella o
no. Per aquesta raó és necessari reali!ar
campanyes actives d’informació tant en els
punts on es pot sol·licitar asil, com en els

Garantir el dret a la informació de la persona sol·licitant

moment l’Estat decidirà que mereix, o no,
protecció.
ü

Anali$ar els motius de la denegació
sistemàtica de les sol·licituds admeses a
tràmit.
Tal i com hem vist en punts anteriors, creiem que és fonamental revisar els criteris
de denegació de protecció internacional i
modiﬁcar-los per tal que no contradiguin
l’esperit de la Convenció de Ginebra.
Fora del circuit que resol els casos, la distribució de les resolucions resulta inexplicable des d’un punt de vista tècnic. Posem
per exemple els casos de sol"licituds de
persones de Mali. Al llarg de l’any 2016 es
van resoldre 1.025 sol·licituds. En cap dels
1.025 casos es va considerar que la persona que ho sol·licitava era mereixedora
de protecció internacional. Més enllà dels

coneixements sobre la situació de Mali que

consistent amb els principis de solidaritat

tingui cadascú, el Ministerio de Asuntos Exteriores indica a la seva pàgina web:

internacional i de responsabilitat compartida.

``SE DESACONSEJA EL VIAJE BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA. Se sugiere leer con
atención el resto de estas recomendaciones de viaje.
DEBIDO A LA INESTABILIDAD DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD, SE HA EXTENDIDO
EL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017.
La intervención militar en curso y la
frágil situación política y de seguridad,
aconsejan evitar los desplazamientos
al país. Se recuerda que existe un serio
riesgo de que se produzcan secuestros así
como amenazas terroristas puntuales en
todo el país, a lo que hay que añadir el
incremento notable del bandidaje en las
carreteras.´´

Que cap de les 1.025 persones provinents
del país descrit mereixi protecció internacional, només es pot entendre com un
exercici de cinisme extrem o com un fruit
de la desídia generada per una tendència
restrictiva que mancada de motivació real.

ü

Desenvolupament efectius de programes
de reassentament com contempla la legislació actual.
El reassentament és un instrument clau per
al qual els Estats assumeixen les seves obligacions contretes amb la signatura de la
Convenció de Ginebra de 1951, de manera

L’establiment de programes de reassentament i la manera com aquests es concebin
són una qüestió de voluntat política. Un
programa de reassentament hauria de
tenir en compte els següents aspectes:
▪ El procés de selecció d’aquells casos que
seran reassentats caldrà fer-los en base
a informes i peticions de l’ACNUR i a
través de missions de selecció. Les missions de selecció haurien de reali!ar-se
dos cops l’any i en elles caldria que participessin tots aquells actors que participen en l’ acollida de les persones reassentades.
▪ Establir procediments especials per als
casos d’urgència i d’extrema urgència,
en situacions en que les persones refugiades tinguin problemes de protecció
o problemes mèdics que posin en perill
les seves vides i que demandin evacuació
urgent.
▪ Col.laboració amb les ONG en la preparació de l’acollida i suport en el procés
d’integració de les persones refugiades
reassentades, facilitant la informació
sobre l’Estat Espanyol, seguiment individual de cada cas, serveis mèdics i
de salut, assessorament legal, atenció
psicosocial, formació (escolari!ació, formació en l’idioma, formació professional
i ocupacional), orientació laboral i accés a
l’habitatge.

drets no tenen caràcter vinculant. Creiem

MODIFICACIONS EN L´APLICACIÓ
DE LA LEGISLACIÓ ACTUAL:

que la legislació hauria d’incloure que el
caràcter vinculant sigui independent de
que així consti en l’acord signat.

Som conscients que proposar un canvi legislatiu com aquest, o la creació d’una possible
nova legislació, requereix d’un gran esforç i
comporta una enorme diﬁcultat. Dins d’aquest
treball caldria valorar també, si s’escau,
l’harmoni!ació dels tractats europeus amb
la nova legislació. El marc europeu, de tota
manera, no ha de servir com una excusa per
la immobilitat. Més enllà de les particularitats
que puguin tenir països de la UE com Bèlgica,
la variabilitat entre les polítiques dels diferents
estats membres demostra que existeix un ampli
marge de maniobra. Molts dels estats membres
hem demostrat al llarg dels darrers anys que
tenim capacitat de baixar el llistó de la nostra
dignitat. Ara ens toca demostrar que tenim la
capacitat d’aixecar aquest llistó.

A partir d’aquí serà tasca de l’estat decidir
si escriu el que està disposat a complir, o
si compleix allò que ha escrit. En tot cas
creiem que fer servir els Drets Humans
exclusivament com a propaganda (en el
sentit anglès del terme) és una mostra de
baixesa moral. La darrera mostra d’això
és l’incompliment de l’acord de reubicació
signat en 2015. En el moment que es va
signar l’acord, les xifres ﬁnals es van pactar dins un acord de mínims. Que només
s’hagi complert el 10% de la quota és totalment inacceptable. Només que es posi el
mateix èmfasi en complir els compromisos
en matèria d’asil com en complir els objec-

Entre els canvis que cal impulsar creiem que,
entre d’altres, s’haurien d’incloure els següents:
ü

tius de dèﬁcit, es millorarà increïblement
el compliment. Al cap i a la ﬁ, un acord
signat s’hauria de complir.

Obligatorietat de compliment dels acords
en matèria d’asil.
Haver d’incloure un punt com aquest no
hauria de ser innecessari, però la realitat
ens demostra que no és així. Bona part dels
acords que signen els estats en matèria de

ü

Inclusió de les polítiques d’acollida de
les persones refugiades dins el marc
d’acollida a les persones nouvingudes:

Si bé les competències d’asil són exclusives

donar continuïtat al procés d’integració,

de l’estat, la competència en l’acollida a les
persones nouvingudes entra dintre de les
competències de les transferides. El fet que
es faci aquesta diferenciació amb les per-

ja que seran els seus referents.

sones sol·licitants d’asil suposa una diferenciació injusta i innecessària i al mateix
temps diﬁculta la continuïtat en l’atenció a
aquestes persones.
Creiem que és necessari reforçar un sistema d’acollida basat en l’atenció des de
les administracions de proximitat, d’igual
forma que s’estructura a la llei d'acollida
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.
Cal promoure la descentrali!ació administrativa de l’atenció de les persones refugiades en línia amb les polítiques d’atenció
de proximitat per tal que permeti:
▪ Adaptar la normativa a la realitat de cada
territori, tant a nivell autonòmic com a
nivell local.
▪ Promoure la relació i vinculació amb administracions locals per tal de facilitar i

ü

Flexibili$ació del l’actual model “de
acogida e integración”
El model actual “d’acollida i integració”
és qüestionat per les organi!acions especiali!ades per ser un model rígid que no
té en compte les necessitats i la diversitat
de situacions en que es troben les persones
refugiades.
En aquest sentit Amnistia Internacional
diu que aquest és un model poc acollidor
ja que ignora les necessitats dels/de les
sol·licitants d’asil i la rigidesa del sistema
impedeix que aquestes prenguin les seves
pròpies decisions durant el procés de integració. Aquest model converteix a les
persones refugiades en autònomes, als 6/9
mesos de la seva arribada, sense tenir en
compte totes les diﬁcultats que es troben a
la seva arribada, sense que s’hagin establert
els recursos necessaris perquè així sigui.
La pròpia Xarxa Europa de Migracions, en
el seu informe del 2013, reconeix que la ca-

En l´actualitat el ``Sistema de acogida e integracion para solicitantes y beneficiarios de protección internacional´´ consta de 3 fases:
ü

La fase d´acollida, en que la persona sol.licitant de protecció internacional pot disposar
d´una placa en un pis o en un centre, si no disposa de mitjans econòmics i xarxa social,
´
durant 6 mesos, ampliable en tres mesos més, si la persona es troba en una situació de vulnerabilitat social.

ü

La fase de integració amb una duració de 6 mesos més. En aquesta fase la persona sol.licitant d´asil es troba ja fora del pis o del centre, i les ONG´s especialitzades, financades pel
´
Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat realitzen un acompanyament amb la possibilitat de tramitar prestacions econòmiques d´ajudes a l´habitatge, manutenció i transport. Aquesta segona fase pot ampliar-se fins a 11 mesos en el cas dels sol.licitants d´asil en
situació de vulnerabilitat social.

ü

I per últim, la fase d´autonomia, en la que es considera que el sol.licitants d´asil i/o refugiat és autosuficient i independent i només contempla ajuts puntuals.

pacitat d’adaptació del sistema d’acollida
de sol·licitants d’asil espanyol està molt
condicionat a la disponibilitat pressupostària, el que diﬁculta la ﬂexibilitat del
model i que aquest s’adapti a les diferents
necessitats de les persones refugiades que
vagin sorgint.
Ambdues organi!acions critiquen, també,
que hi hagi un buit legal en la normativa
d’acollida de sol·licitants d’asil, donat que
està pendent, des de fa 8 anys, el reglament que executa la Llei d’Asil. Al disposar únicament d’una Orde Ministerial que
es desenvolupa amb una resolució, s’ha
de recórrer a normativa secundària, amb
els plecs dels convenis i subvencions dirigides a les organi!acions, el que diﬁculta
l’exercici i l’exigibilitat dels drets contemplats.
Més enllà de modiﬁcacions puntuals, cal
redissenyar l’actual model de forma que
pugui oferir respostes ﬂexibles a situacions
individuals molt diferents. Que l’estat
ofereixi bàsicament la mateixa resposta independent de les necessitats idiomàtiques,
psicològiques, socials, familiars... sense
tenir en compte les necessitats ni la voluntat de les persones refugiades és un error.
No es tracta d’una qüestió de pressupost (o
no només). Es tracta de decidir si volem un
sistema d’acollida on tractem d’encabir a
les persones refugiades i si no encaixen les
fem fora, o si volem un sistema d’acollida
que pugui adaptar-se a les necessitats de
les persones refugiades. Hem de decidir,
en deﬁnitiva, si estem disposats a complicar-nos la nostra vida en les nostres
tasques polítiques, tècniques i/o professionals, o si preferim complicar la vida
de les persones refugiades.

ü

Incloure un procediment de transició
per la regulari$ació extraordinària de les
sol·licituds denegades:
Dins de tot un procediment amb moltes
diﬁcultats, un dels escenaris altament
probables és el de la denegació de protecció internacional. El resultat d’aquesta
denegació, suposa que la persona passa a
estar en situació irregular.
És a dir, tenint en compte les polítiques de
denegació del govern central ens trobem
que una persona que no ha estat capaç de
demostrar, d’una forma que sigui convenient i satisfactòria pel govern, que els seus
drets han estat vulnerats, ha de tornar al
punt de partida, però en una situació de
major vulnerabilitat.
És indiferent que, aproﬁtant que els
sol·licitants es troben en situació regular,
aquesta persona hagi trobat una feina.
És indiferent que encara necessiti suport
físic, psicològic, etc. La resolució negativa
implica passar automàticament a una situació d’irregularitat amb la conseqüent
precarietat.
Creiem que és necessari desenvolupar una
via ordinària i estable de regulari!ació per
evitar una doble victimi!ació de les persones sol·licitant d’asil a qui se’ls ha denegat la sol.licitud. Cal facilitar la transició
de les persones sol•licitants d’asil a qui
hagin denegat la protecció internacional a
una situació de regularitat administrativa.
La situació social en el moment de la denegació no inﬂueix en la concessió o denegació de protecció internacional. Aquesta es
basa en els fets previs a la sol·licitud. Però
cal tenir en compte la situació de la perso-

na (ja sigui per arrelament o vulnerabilitat)
en el moment de la denegació per facilitar
el seu pas cap a una situació de regulari!ació administrativa que li permeti continuar amb el seu projecte vital sense haver
d’esperar a la via actual de l’arrelament.

ü

Incloure iniciatives de patrocini privat
dins els programes de reassentament per
ampliar el nombre de persones refugiades acollides pel país.
Un dels països referents en quant a polítiques d’asil és se’ns dubte Canadà. Als
darrers temps s’ha fet difusió d’accions
emmarcades dins el seu programa de patrocini privat. De fet, aquest programa ha
servit de referència per engegar accions
vinculades amb l’acollida de les persones
refugiades. El programa de mentoria de la
Generalitat de Catalunya que s’emmarca
dins el Programa Català de Refugi, n’és
l’exemple més clar.
Tot i que la vessant del programa de patrocini privat vinculada amb l’acollida és
prou coneguda, existeix una altre vessant
que no ho és tant.
Tot i que millorar l’acollida de les persones
refugiades té un enorme valor, és encara
més important el fet que els programes
de patrocini privat permeten augmentar
el nombre de persones acollides en programes de reassentament.
Som conscients que el concepte de patrocini privat forma part de cultures com la
canadenca i que al nostre país pot resultar
sospitós, més encara amb l’experiència
que tenim cada vegada que es vincula el
concepte “privat” amb competències de

l’Administració Pública. Per aquesta raó
creiem necessari explicar bé el concepte:
El funcionament del programa de patrocini
privat és el següent: En el cas de Canadà,
per exemple, arrel de la crisi de refugiats
de Síria, l’estat es va comprometre a reassentar 20.000 persones refugiades i dedicar
el pressupost pertinent. Mitjançant el patrocini privat aquesta xifra va augmentar
ﬁns a 35.000 persones. El patrocini privat no pretén substituir l’acció de l’estat,
l’objectiu és complementar-la ampliant
així el nombre de beneﬁciaris.
En el model de patrocini privat, “la part
privada” assumeix el compromís d’acollir,
donar suport i fer-se càrrec de les necessitats d’una o vàries persones o famílies
refugiades. Per la seva part, l’estat es fa

càrrec del trasllat i d’oferir asil a totes les
persones que arriben per aquesta via, fent
la tramitació al país des d’on es fa el reassentament.
Quan ens referim a “la part privada” ens
referim per exemple a:
▪ Entitats i ONGs que treballen amb
col·lectius especíﬁcs i que, per exemple, es centren en persones en situació
d’especial vulnerabilitat.
▪ Persones o famílies que tenen parents
que busquen asil i que s’ofereixen a fer-se
càrrec dels familiars si l’estat possibilita
el reagrupament.
▪ Ciutadania compromesa que vol i pot
tenir un paper actiu tant en l’acollida com
en la mobili!ació de recursos.
▪ Entitats privades que reali!en aquest
patrocini dins el marc de polítiques RSC.
▪ Etc.
Per tal de valorar aquesta estratègia de patrocini privat cal tenir compte el següent
▪ Permet l’arribada de persones refugiades
que d’altre manera no quedarien incloses
dins dels programes de reassentament.
▪ Tot i que pot tenir connotacions de “privati!ació de l’asil”, suposa de fet el
contrari. No es tracta que fons públics
passin a mans d’entitats privades per fer
tasques públiques, sinó que fons privats
serveixin per ampliar l’acció de l’estat.
▪ Permet oferir una millor acollida a les
persones refugiades ja que el compromís
que s’adquireix no fa referència només a

un habitatge i manutenció sinó a oferir
suport en l’aprenentatge de l’idioma, la
recerca de feina i la sociali!ació.
Com hem comentat anteriorment, aquest llistat
de propostes no pretén ser exhaustiu. És un
punt de partida que incorpora anàlisis fetes
des de diferents actors i vol incorporar-ne de
nous per tal de poder enriquir-ho.

"Estem demanant, a aquells que ja ho estan fent bé, que
facin una mica més per la gent que ho necessita."
Justin Trudeau - Primer Ministre de Canadà

Allò que es pot construir
A diferència de l’apartat anterior, aquí recollim les propostes que afecten directament a les
competències i responsabilitats de les institucions catalanes. Òbviament, bona part de les
propostes que recollim estan sent ja implementades o existeixen iniciatives en la mateixa línia.
Esperem que aquest recull serveixi per difondre
les línies de treball existents, aportar informació
útil pel disseny de nous programes i oferir un
marc d’anàlisi de les iniciatives actuals.
A continuació desenvolupem les línies de treball que haurien de desenvolupar-se dins una
política institucional catalana per millorar la
institució de l’asil al nostre país. Tot i que es
troben en dos blocs diferenciats, aquest apartat
i l’anterior són interdependents i creiem que cal
desenvolupar-los de forma conjunta.

ACCIONS DE REFORC, DE LA
INSTITUCIÓ DE L´ASIL
Aquestes línies de treball tenen com a objectiu
promoure una ciutadania crítica compromesa
amb la defensa del dret d’asil per tal de millorar la resposta de l’estat en les polítiques de
protecció internacional.

ü

Desenvolupament
de
polítiques
públiques per crear i promoure una
cultura de país en defensa del dret d’asil i
les persones refugiades
El principal problema que ens trobem és
que no som una societat de tradició de defensa de l’asil i d’oferir protecció a les víctimes de violacions de drets humans que
fugen dels seus països a causa de la persecució i/o guerres i violència generali!ada.
Per això pensem que previ a la implementació de qualsevol programa concret cal
crear una cultura de defensa i promoció
del dret d’asil i d’oferir protecció a les persones que arriben a casa nostra cercant refugi. Les línies bàsiques d’actuació serien:
▪ Campanyes de formació adreçades al personal de les administracions públiques
catalanes que en la seva tasca professional atenen a persones refugiades, més enllà dels serveis especíﬁcs d’immigració.

▪ Campanyes d’Incidència política i social

persones refugiades a la Disposició Ad-

sobre la situació de les persones refugiades i propostes de treball adreçada
als càrrecs polítics tant del Parlament de
Catalunya com de l’àmbit municipal, i

dicional Quarta. Cooperació amb altres
administracions públiques, en la que estableix:

partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats.
▪ Foment de l’educació en Drets Humans
i de cultura de pau en l’ensenyament incloent de forma especíﬁca i rellevant la
veu de les persones refugiades, no només
en qualitat de testimonis sinó com a actors amb capacitat de desenvolupar les
seves respostes i amb el dret de decidir
sobre el seu futur. No som els catalans
i les catalanes defensant els seus drets.
Som tots i totes nosaltres defensant els
nostres drets.
▪ Campanyes adreçades a donar veu a les
persones refugiades per tal de promoure
la seva participació activa com a membres de la ciutadania catalana amb dret i
capacitat de deﬁnir les seves necessitats i
les seves respostes.
▪ Campanyes adreçades a la societat civil
i la ciutadania per canali!ar sensibilitats
i per transformar les mostres de suport
públic en accions coordinades efectives
per defensar el dret d’asil.

ü

Programes institucionals d’Acollida per a
persones refugiades

``Las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con sus respectivas competencias en los
ámbitos sanitario, educativo y social
gestionarán los servicios y programas específicamente destinados a las personas
solicitantes de asilo, en coordinación y
cooperación con la Administración General del Estado.
Asimismo, facilitarán el acceso a la información respecto de los recursos sociales específicos para este colectivo,
así como sobre las diferentes organizaciones de atención especializada a personas solicitantes de asilo.´´
De fet, durant els darrers anys s’han iniciat diferents iniciatives tant per part de la
Generalitat (Programa Català de Refugi)
com des de diferents ajuntaments.
Aquest programes d’acollida han de tenir
en compte els següents elements:
▪ Cal que actuïn de forma coordinada i
integrada amb altres iniciatives existents. Tant per augmentar l’eﬁcàcia dels
mateixos, creant una xarxa d’Acollida
sòlida, com per evitar que les persones
refugiades acabin saltant entre diferents
programes de diferents administracions
amb diferents criteris i beneﬁcis.

Si bé la competència d’asil és estatal, i
els dispositius dirigits a les persones
refugiades són ﬁnançades exclusivament
per l’Estat, la Llei d’Asil preveu la implicació de les comunitats autònomes en els

▪ Cal que destinin recursos especíﬁcs més
enllà de posar a disposició de les persones refugiades els serveis als que tenen
dret en tant en quant són ciutadans. Hem

programes d’acollida i integració de les

de tenir en compte que en moltes oca-

sions les persones refugiades poden tenir

ciutadana per tal de millorar l’acollida a

necessitats especíﬁques i diferenciades
d’altres col·lectius especíﬁcs. Això no ha
d’implicar la creació de circuits paral·lels,
però probablement fa necessari el reforç

les persones refugiades. Trobem, entre
d’altres, programes de voluntariat vinculat amb entitats, programes especíﬁcs de
mentoria (com el de la Generalitat de Cata-

especíﬁc dels serveis actuals. Al mateix
temps, destinar recursos especíﬁcs, per
exemple d’habitatge, permet ampliar

lunya) o programes que inclouen l’accés a
habitatge (com Benvinguts Refugiats).

el nombre de persones refugiades que
poden a collir-se al programa estatal.

Les dades més ﬁables sobre l’impacte
d’aquest tipus d’iniciatives provenen
d’estudis del Migration Polices Institut en

▪ Cal dissenyar models d’Acollida ﬂexibles que permetin adaptar les respostes
a les necessitats i especiﬁcitats de les
situacions individuals de les persones

relació amb els programes de mentoria i
patrocini privat. Aquests estudis demostren
com les persones refugiades acollides en
programes de mentoria/patrocini tendeixen

refugiades. Aquesta idea va més enllà de
la varemació d’ajuts en funció del perﬁl
familiar. Hem de ser conscients que la

a valer-se per si mateix abans que els que
depenen de l’acollida dels governs. Tenen
programes de mentoria Canadà, Argentina,

situació i els recursos individuals varien
molt entre les persones refugiades i que
no es tracta d’un col·lectiu homogeni.
Mentre algunes situacions poden ne-

Islàndia, Alemanya, Regne Unit, etc.

cessitar únicament uns ajuts puntuals,
d’altres necessitaran d’un suport continuat que vagi més enllà de la durada de
programes especíﬁcs.
▪ Cal dissenyar també models d’Acollida
que clariﬁquin i simpliﬁquin els circuits
on s’endinsen les persones refugiades en
arribar al nostre país. Cal que assumim
des dels professionals i les institucions
la major càrrega de gestió administrativa
per evitar que la complexitat del model
repercuteixi en les persones refugiades
que ja es troben en situació de vulnerabilitat.
ü

Incorporació de la ciutadania en els Programes d’Acollida
Des de Catalunya ja s’estan duent a terme
programes que compten amb la implicació

Les dades obtingudes demostren que els
avantatges d’un programa de patrocini
privat (mentoria), d’acompanyament a les
persones refugiades, són innumerables:
▪ Ofereix xarxa social, imprescindible per
cobrir les necessitats sòcio-afectives
▪ És un bon suport a l’aprenentatge de
l’idioma, al coneixement de l’entorn i a la
recerca de treball
▪ És un recurs d’acompanyament i contenció tant individual com col·lectiu en la
mesura que la societat s’involucra amb
les persones refugiades
▪ És una molt bona oportunitat per trencar
amb la profunda crisis d’asil que estem
vivint, i estendre la mà i guarir les ferides
de les persones refugiades.

Un programa d’aquestes característiques ha
d’estar molt ben dissenyat, i ha de tenir certs
requisits i garanties: Cal establir un acord previ
de responsabilitats i convivència, cal que alguna institució externa en faci seguiment, i cal garantir, també, l’assistència jurídica, psicològica,
social i ocupacional de la persona refugiada i/o
sol·licitant d’asil.

“Sempre duia a sobre el que jo anomenava el clauer de la solidaritat:
Les claus de les cases de cinc amics a on podia anar-hi de dia o de nit”
Mario Benedetti

Reassentament i patrocini privat
mental en la política d’asil, incloent-la des

Tot i que hem tractat aquest punt en apartats
anteriors, no volem tancar aquest document
sense fer èmfasi en aquesta estratègia donat
que en l’actualitat no s’està implementant en el
nostre país.
Com hem vist en punts anteriors, aquesta estratègia, si es desenvolupa plenament, permet
millorar l’abast de les polítiques d’asil. Cap
dels programes actuals ofereix un abordatge
tant ampli de les necessitats de les persones
refugiades. Hem de recordar quet:
ü

de la fase prèvia a l’arribada. Se’ns dona
un paper actiu que ens permet el pas
d’espectadors a actors, i ofereix un paper
rellevant a les associacions/comunitats de
migrants que participen en el programa de
patrocini.
ü

tacte amb els amﬁtrions (societat d’acollida).
Aprenen abans la llengua, més capital so-

Permet ampliar el nombre de persones reassentades. És a dir, permet que més persones refugiades puguin arribar per vies
segures i amb la situació administrativa
resolta. Són persones que d’altre forma
no arribarien o no ho farien en aquesta
situació. És també una oportunitat de reagrupament familiar d’aquells familiars no
reagrupables segons els criteris de la llei.

ü

Permet oferir un model d’Acollida ﬂexible, on la ciutadania juga un rol instru-

Suposa un suport a la integració. Més
beneﬁcis que els programes del govern.
Integració un a un. Més intens i fàcil el con-

cial. A més el mentor, a través de la seva
xarxa pot ajudar-los a trobar feina i pis, fomenta les relacions informals i afavoreix la
integració com a via de doble direcció.
ü

Es un model avaluat i que dona resultat.
Estudis canadencs conclouen que els programes privats de patrocini potencien la
salut mental de les persones refugiades,
permeten que s’incorporin abans al mercat
laboral.

No pensem que aquesta estratègia hagi de substituir a les que es reali!en actualment, però si
no aconseguim la seva implementació estarem
desaproﬁtant una eina molt potent, que ofereix
una resposta global i integrada. El Migration
Polices Institut recolza que l’ideal és que els
programes de patrocini operin en paral·lel als
programes d’acollida de l’Estat. I recomana que
els governs i ONG’s anali!in els avantatges i
inconvenients d’aquest tipus de programa i en
facin proves pilot.
Està clar que en cap cas, un programa
d’aquestes característiques ha de substituir
la responsabilitat de l’Estat i caldrà comptar
amb un marc legal que així ho garanteixi i
amb mecanismes externs de vigilància. Al
nostre país els programes de patrocini privat
són una oportunitat, pot ser la manera d’iniciar
una política rigorosa de reubicació i reassentament.

Nota ﬁnal
Com hem comentat en la introducció, aquest és un document de treball que pretén ser d’utilitat per
fomentar un debat entre els diferents agents de la vida civil i política catalana. Busquem, a partir
d’aquest debat, la creació d’una política pública que promogui:
ü

Una política de reconeixement d’estatuts de refugiades generosa amb la interpretació de la
Convenció de Ginebra que integri altres formes de persecució

ü

Un model d’acollida ﬂexible, amb diferents recursos, que faciliti el procés de integració de les
persones refugiades

ü

Una política que afavoreixi la nostra maduresa, en la matèria, com a país, tant dels nostres
representats polítics com de la ciutadania, i que aquesta actuï com a agent social actiu

Per últim volem acabar recordant un factor que hauria de deﬁnir la nostra resposta de país en relació
amb les polítiques d’asil: Molts dels nostres avis van haver d’exiliar-se arrel de la Guerra Civil o
del franquisme. Qui de nosaltres tindrà el valor suﬁcient per anar a veure’ls i reconèixer, davant
d’ells, que no hem fet tot el possible per construir el país al que ells haurien volgut arribar?
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