GARANTIM DRETS, TREBALLEM PER LA IGUALTAT, SUPEREM LA CRISI.
COMUNICAT DEL COMITÈ PER A L’ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES AMB
MOTIU DEL DIA MUNDIAL DELS REFUGIATS.
En els darrers temps Europa està apostant per la implementació de polítiques de blindatge
de les seves fronteres exteriors davant l’arribada de persones que fugen dels conflictes bèl·lics,
la pobresa, la manca de llibertats, la desigualtat, la violència de gènere, la discriminació o la
persecució per qualsevol altre motiu. Aquestes polítiques, afegides a la no disponibilitat de
vies legals, segures i accessibles de mobilitat o de reubicació i reassentament per a la
immigració i el refugi, han afavorit l’augment d’organitzacions il·legals de contraban i/o tràfic
de persones, que exploten un negoci immoral a costa de la vulnerabilitat de les persones.
Al mateix temps, observem amb creixent preocupació la manipulació sistemàtica
d’informacions relatives a les migracions, el refugi i la diversitat cultural, i la difusió d’aquests
missatges manipulats a través dels mitjans de comunicació amb la finalitat d’induir una por
genèrica en el conjunt de la població davant la suposada amenaça de l’arribada massiva de
població migrant o refugiada. Aquests discursos pretenen normalitzar i legitimar ideologies
racistes i xenòfobes cada cop més presents en el debat públic, unes opcions ideològiques que
van obtenint una representació político- institucional creixent en la majoria de països de la
Unió Europea. Aquesta representació esdevé una greu amenaça i deriva en nous problemes de
seguretat per a les persones: cada vegada que algú des d’una posició institucional legitima el
racisme o qualsevol forma de discriminació, algú altre des del carrer es sent més autoritzat per
actuar amb impunitat. Aquesta situació s’agreuja quan afecta a persones que pateixen
múltiples desigualtats i desavantatges des d’una perspectiva interseccional i quan qui
l’exerceix és un professional públic.
Desgraciadament, aquest context no és una novetat d’aquest any. Però no per això deixem de
sentir-nos interpel·lats davant el tracte rebut i davant les condicions degradants en que viuen
milers de persones que pateixen persecució, situació que s’ha vist agreujada amb la crisi
sanitària del COVID-19, que ha acabat afectant de manera especialment dura les persones
més desprotegides. Durant l’Estat d’Alarma, la suspensió de la sol·licitud de protecció
internacional per part de l’Estat Espanyol ha contribuït en aquest agreujament provocant,
entre altres, el creixement dels llistats i temps d’espera que, per si, ja són massa llargs.
Singularment, l’assassinat a mans de la brutalitat policial del jove afrodescendent George Floyd
i d’altres homes i dones , ha posat de manifest que el racisme no és un mal minoritari sinó que
es troba arrelat i, fins i tot, institucionalitzat a molts països del món. L’onada de resposta a
aquest greu i darrer incident és, també, un alè d’esperança que ens mostra que a les
societats democràtiques continuen sent majoria els qui defensem els valors democràtics, els
drets humans i la convivència en la diversitat.
Tot fa pensar que l’acció pública a nivell europeu s’inscriu, de manera majoritària, en el marc
d’una lògica d’acció i reacció liderada i sotmesa als interessos dels Estats membres. La darrera
reforma del Sistema Europeu Comú d’Asil del 2016 n’és una prova. Trobem a faltar una
estratègia a mig i llarg termini orientada a la consolidació de polítiques plenament alineades
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amb els valors democràtics i de respecte a les llibertats i els drets humans bàsics que, al nostre
entendre, són el fonament de la Unió Europea.
Per tot això,
Volem demanar a les institucions i els òrgans de la Unió Europea:
1. El respecte escrupolós del dret internacional i dels drets humans a nivell mundial –
també en les fronteres dels seus estats membres- i l’aplicació de la Convenció de
Ginebra sobre l’Estatut dels refugiats i els drets dels infants.
2. L’ampliació del reconeixement dels motius pels quals una persona pot accedir al dret a
la protecció internacional, tenint en compte les noves realitats socials i els profunds
canvis que s’estan produint globalment com a conseqüència de l’emergència climàtica
i de les desigualtats econòmiques estructurals i sistèmiques.
3. La revisió urgent del Pla d’Acció de la Unió Europea sobre la integració de persones
procedents de països tercers i la dotació del seu pressupost amb recursos suficients
per a portar a terme una acollida integral i de qualitat que permeti l’accés al treball, a
l’habitatge, la protecció social i a la formació des d’una perspectiva multisectorial.
4. La no utilització de les persones refugiades com a instrument de pressió política i
diplomàtica de cara a guanyar el recolzament de la Unió Europea a nivell regional.
5. L’establiment de vies legals i segures per accedir a territori europeu, l’activació del
sistema de reubicació, la identificació i gestió immediata de possibles situacions de
vulnerabilitat (víctimes de tràfic de persones, joves que migren sols, etc.) així com
l’aplicació de polítiques migratòries basades en els drets humans, la defensa del dret a
la vida i la priorització de la seguretat de les persones, que siguin plenament
accessibles i incorporin la perspectiva de gènere.
6. La condemna sense pal·liatius dels actes de racisme, discriminació i violència, el
desenvolupament del dret comunitari i de les actuacions per a la persecució de tota
forma de discriminació i violència que atempti contra la dignitat humana i la
convivència.
Des de Catalunya manifestem:
1. El desig d’avançar cap una Europa construïda sobre els pilars dels drets humans i
les llibertats fonamentals, marcant com a horitzó polític compartit el
desenvolupament i la consolidació de la democràcia i l’estat de dret.
2. El compromís de la societat catalana i de les seves institucions per a contribuir a la
reversió de les causes que provoquen els desplaçaments forçats de població.
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3. La necessitat urgent d’un procés de regularització administrativa que inclogui les
nostres veïnes i veïns en situació d’irregularitat a la plenitud de drets i deures que
inclou l’accés als recursos d’atenció del sistema de protecció social, així com el
desplegament de respostes adequades i especialitzades adreçades als col·lectius
especialment vulnerables.
4. Contribuir en la prevenció, detecció, protecció i persecució de possibles situacions
d’abús i explotació que pugui patir aquest col·lectiu per la seva especial vulnerabilitat
(treball forçós, esclavitud moderna, etc.)
5. L’elaboració d’un protocol d’atenció específica de les persones LGBTI sol·licitants de
protecció internacional territorialitzat que inclogui la formació dels i les professionals
que intervenen en l’acollida d’aquest col·lectiu
6. La voluntat de seguir acollint persones migrants, apàtrides, sol·licitants i beneficiàries
de protecció internacional, reconeixent-les com a subjectes de dret i situant-les en el
centre de l’acció de les polítiques públiques i del treball de les entitats socials per tal
que puguin viure i de manera autònoma i digna en la nostra societat.

Barcelona, 20 de juny de 2020
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