Avui és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, una data que vol posar a l’agenda internacional la situació de
milions de persones al món. Any rere any, milers de persones han d’abandonar les seves llars per greus violacions
de Drets Humans. Moltes són les causes que obliguen als éssers humans a fugir i sol·licitar el reconeixement de la
seva condició de refugiats: la persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, la opinió política, gènere o
orientació sexual i la pertinència a un determinat grup social.
I any rere any hem de posar en relleu la situació en què aquestes persones es troben, tant a nivell internacional
com a nivell nacional. A Europa, encara que hi hagi més peticions d’asil el 2013 que el 2012, cada vegada es
dificulta més l’accés a la protecció internacional impossibilitant l'accés a territori europeu a les persones
refugiades, inclòs retornant-les, en alguns casos, amb pràctiques com la devolució en calent o els push-backs; a
Espanya encara no tenim un reglament per a la llei reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària que és
vigent des del 2009; a Catalunya, tot i que s’ha aprovat un Pla de Protecció Internacional, encara resta pendent la
seva concreció, el degut desplegament i la dotació pressupostària.
Les persones, un cop en territori de l’Estat espanyol, tenen dret a sol·licitar la protecció internacional, segons
recull la llei vigent. Volem posar en coneixement el fet que, en algunes ocasions, coneixem situacions en què
aquest dret no es respecta, i s’estan retornant i expulsant persones susceptibles de demanar asil a l’Estat
espanyol.
En sentència del 22 abril del 2014, el Tribunal Europeu de Drets Humans reconeix que l’Estat espanyol ha violat
l’article 13 del Conveni Europeu de Drets Humans al no garantir la permanència de 30 sol·licitants d’asil sahrauís al
llarg de la tramitació del seu recurs per denegació de protecció internacional. Aquest Tribunal mostra també la
seva preocupació sobre els mecanismes efectius de salvaguarda per a protegir aquests sol·licitants d’asil contra les
devolucions arbitràries al seu país d’origen mentre els tribunals interns no resolguin el cas que se li va presentar.
Seria convenient facilitar l’accés al procediment de sol·licitud d’asil als territoris més afectats, com a Ceuta i
Melilla, i els lloc d’accés majoritari, com els aeroports i els ports. També a les ambaixades i consolats. Tanmateix,
s'hauria de poder garantir el dret dels i les sol·licitants de protecció internacional a la lliure circulació per tot el
territori estatal.
Les entitats que treballem amb les persones refugiades veiem com, dia a dia, comptem amb menys recursos per
atendre les seves necessitats, ja sigui les d’aquelles que estant tramitant la seva sol·licitud, les que tenen
reconeguda la protecció internacional i les que han vist denegada la seva sol·licitud, que són la gran majoria.
La greu crisi econòmica que ens colpeix no es obstacle per a cercar solucions viables per a no agreujar encarar
més aquesta situació. Tant des de la Generalitat com des dels municipis catalans es podrien dur a terme
actuacions, com la formació dels seus funcionaris respecte a aquest col·lectiu, que ja seria, per sí mateixa, una
potent eina per a actuar amb les persones refugiades entenent què són i quins són els seus drets i les seves
obligacions.
Les entitats que participem en aquest acte seguirem treballant a favor de les persones refugiades, desplaçades,
apàtrides, reassentades i retornades, per a què es respectin els seus drets tant a casa nostra com a fora de les
nostres fronteres i, per tal de defensar els drets d’aquest col·lectiu tan vulnerable, seguirem demanant als poders
públics que millorin i ampliïn les lleis que regulen el dret a l’asil i la seva aplicació.
Barcelona, 20 de juny de 2014
Entitats signatàries:
ACATHI, Accem, ACSAR, CAPI-BPI (Colegio de Abogados Penal Internacional), Centre EXIL, Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat, C o m i s s i ó d ’ e s t r a n g e r i a d e l ’ I l · l u s t r e C o l · l e g i d ’ A d v o c a t s d e
B a r c e l o n a , CCOO Barcelonès, Comitè Català de l'ACNUR, Creu Roja, Fundació Casa del Tibet, Institut de Drets
Humans de Catalunya, PEN Català i RESPECT Refugiados.

