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CONTEXT 

 

En els últims cinc anys la Unió Europea s'ha vist immersa en una crisi de solidaritat i drets 

humans que ha posat en dubte els seus propis valors fundacionals. La resposta davant 

l'increment d'arribades de persones migrants i refugiades a les fronteres de la UE durant 

l'any 2015 va suposar un punt d'inflexió i va posar de manifest la incapacitat de la UE 

per a donar una resposta comuna i respectuosa amb les vides i els drets de les persones 

migrants i refugiades. 

A partir de 2015, amb l'aprovació de l'Agenda Europea de migracions, la UE i els seus 

estats membre posen un focus especial en el reforç de les polítiques d'externalització 

de fronteres i retorn que deixen a milers de persones atrapades en països de trànsit on 

corren perill. Moltes d'elles es veuen obligades a arriscar les seues vides en rutes cada 

vegada més perilloses davant la falta de vies legals i segures que alimenten les xarxes de 

trànsit i de tràfic de persones migrants. Com a conseqüència, moltes d'elles han perdut 

les seues vides en la fossa comuna en la qual s'ha convertit la Mediterrania. A més, les 

violències exercides cap a les dones augmenten al llarg del trànsit migratori de forma 

alarmant a causa d'aquests impediments per a desplaçar-se de forma segura. A tot això 

cal afegir la falta de resposta conjunta i coordinada entre els estats membre a l'hora 

d'acollir a les persones arribades. Els compromisos de reubicació adoptats en 2015 van 

suposar un fracàs, menys del 22% de les persones compromeses, van ser reubicades des 

de Grècia i Itàlia a altres estats.  

A més, la política de tancament de ports d'alguns estats com Itàlia, Malta i a vegades 

França que no ofereix els seus ports, ha posat de manifest la necessitat de protocols 

d'actuació que respecten els Drets Humans i que complisquen amb les obligacions 

internacionals d'oferir protecció a les persones que ho necessiten. A això cal afegir, les 

cada vegada més freqüents i preocupants polítiques criminalizadores de la solidaritat 

cap a les persones migrants i refugiades. Com a conseqüència d'això, diverses 

organitzacions de rescat i salvament han vist obstaculitzada la seua encomiable tasca de 

salvament de vides humanes. 



 

 

 

La consecució d'un Sistema Europeu Comú d'Asil (SECA) eficaç i respectuós amb els Drets 

Humans continua sent una assignatura pendent. Malgrat la reforma introduïda en 2013 

les condicions d'acollida i les perspectives dels/les sol·licitants d'asil a Europa continuen 

sent diferents en funció del país on la seua sol·licitud és examinada. A més, la trasposició 

d'aquest marc legislatiu ha sigut desigual i incompleta. Cal destacar la posada en marxa 

de 40 procediments d'infracció contra diversos Estats membre –entre ells Espanya- per 

no aplicar plenament la legislació del Sistema Europeu Comú d'Asil. En aquest context, 

la Comissió Europea va posar en marxa en 2016 un nou procés de reforma del Sistema 

Europeu Comú d'Asil (SECA) amb la finalitat que fóra “més equitatiu, eficient i 

sostenible”. El 4 de maig de 2016 es va iniciar la primera fase de la reforma (Reglament 

Dublín, EURODAC i Agència Europea d'Asil) i el 13 de juliol de 2016 la Comissió Europea 

va acordar completar la segona fase (Directives de Procediment, Qualificació i Acollida. 

No obstant això, el poder de bloqueig dels estats europeus en el Consell i l'alt nivell de 

desacord en matèria d'asil i migració han fet impossible fins hui arribar a un acord de 

reforma de la normativa en matèria d'asil.  

Finalment, és important assenyalar el repte que planteja l'auge dels discursos i 

polítiques anti-immigració que ha provocat un preocupant augment del racisme i la 

xenofòbia en molts dels països europeus.  

Les següents propostes estan dirigides als partits polítics perquè incorporen el respecte 

i la garantia dels drets de les persones sol·licitants d'asil, refugiades i apàtrides com una 

prioritat en l'agenda política i en els programes electorals. Aquestes propostes tenen 

com a objectiu, la posada en marxa de polítiques migratòries reals, no solament basades 

en el tancament de fronteres, promovent canvis legislatius i institucionals que impliquen 

la millora de les condicions d'accés a la protecció internacional a la Unió Europea i al 

nostre país, així com afavorir el procés d'inclusió de les persones sol·licitants d'asil i 

refugiades. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPOSTES DE MILLORA NORMATIVES, REGLAMENTARIES I 

INSTITUCIONALS 

 

1- La Unió Europea i els seus estats membres han de posar en el centre de les 

polítiques de migració i asil dels pròxims anys la vida i el respecte dels drets 

humans de les persones migrants i refugiades garantint l'accés a la protecció 

internacional. A més, la UE i els seus estats han de garantir la coherència de la 

política migratòria amb les agendes de canvi climàtic, de desenvolupament 

sostenible i drets humans de les dones, així com amb els Pactes Globals de Migració 

i de Refugiats.  

2- La Unió Europea i els seus estats membres han de posar fi a les polítiques 

d'externalització de fronteres i a la signatura d'acords amb tercers països que no 

respecten els drets humans ni garanteixen una adequada protecció a les persones 

migrants i refugiades. 

3- La Unió Europea i els seus estats membres han de posar fi a la condicionalitat de 

l'ajuda al desenvolupament al control de fronteres centrant l'objectiu d'aquestes 

polítiques en el desenvolupament humà. L'objectiu sobre mobilitat sostenible i 

ordenada de l'III Pla Àfrica ha d'estar basat en un enfocament de 

desenvolupament humà que incloga la defensa i promoció dels Drets Humans i 

la igualtat de gènere.  

4- Els Estats europeus han d'avançar en la construcció d'un Sistema Europeu Comú 

d'Asil que no supose una retallada dels drets de les persones sol·licitants d'asil i 

refugiades i equipare els mateixos.  

5- La Proposta de refunció de la Directiva de Retorn 2008/115 no ha de limitar les 

garanties per a les persones migrants i sol·licitants d'asil i ha de facilitar l'atenció 

jurídica alhora que oferir mesures alternatives a l'internament, eliminant la 

proposta d'ampliar el termini mínim d'internament actual. Aquesta proposta 



 

 

 

hauria de garantir l'accés a la tutela judicial efectiva i no ha de limitar la possibilitat 

d'interposar un recurs contra les decisions de retorn ni l'efecte suspensiu d'aquests 

recursos.  

6- La proposta d'un procediment fronterer de retorn en cas de denegació de la 

sol·licitud d'asil en frontera no ha de disminuir les garanties procedimentals i 

processals i s'ha de valorar en tots els casos el risc de vulneració del principi de no 

devolució. En cap cas haurien de ser aplicats a xiquets i xiquetes no acompanyades. 

7- Els Estats membre han de garantir l'articulació de sistemes d'acollida que 

asseguren que tots els sol·licitants tinguen un nivell de vida digne i unes condicions 

de vida comparables en tots els Estats membres. Igualment hauran de posar-se els 

mitjans oportuns per a atendre persones en situació d'especial vulnerabilitat o amb 

necessitats especials. Els sistemes d'acollida han de ser integral, en tant ha 

d'abastar, no solament la facilitació d'unes condicions de vida dignes per a les 

persones sol·licitants i refugiades quant a drets socials i econòmics, sinó també 

quant a drets culturals i convivència intercultural. 

8- Els Estats membre han de posar en marxa el mecanisme d'assistència immediata 

en cas d'afluència massiva de persones desplaçades previst en la Directiva de 

protecció temporal adoptada al juliol de 2001 (Directiva 2001/55/CE). Aquesta 

directiva estableix les normes per a la concessió de protecció immediata i temporal 

per a persones desplaçades per motius de guerra, violència o violacions dels drets 

humans i al mateix temps pretén garantir un equilibri entre els esforços dels Estats 

membres en l'acollida d'aquestes persones. Desafortunadament, aquests 

mecanismes mai s'han activat des de la seua aprovació en 2001. 

9- La Unió Europea i els seus estats membres han d'augmentar les vies legals i 

segures per a obtindre protecció internacional. Això implica dur a terme un 

programa ambiciós de reassentament de persones refugiades d'acord amb els 

requeriments de l'ACNUR i assumir la seua quota de responsabilitat davant les 

crisis mundials. A més, d'acord amb la recent resolució del Ple del Parlament 

Europeu, la UE ha d'establir un marc normatiu sobre visats humanitaris que 

faciliten l'accés a la protecció a través d'aquesta via.  

 



 

 

 

10- La UE i els Estats membres han de posar en marxa un mecanisme europeu de 

desembarcament i reubicació segur i predictible, en el marc del qual cap persona 

puga ser retornada a un país en el qual la seua vida puga córrer perill. Aquest 

mecanisme europeu ha d'agilitar el desembarcament de persones migrants i 

refugiades i garantir el seu accés al dret d'asil. A més, ha d'assegurar un sistema 

just i eficaç de reubicació de les persones nouvingudes entre els Estats membres.  

11- Les institucions europees han d'assegurar l'aplicació efectiva dels procediments 

d'infracció a aquells països que no apliquen el Dret de la Unió. Conformement als 

Tractats de la UE, la Comissió ha d'emprendre accions judicials contra els Estats 

membres remetent l'assumpte, si escau, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.  

12- La Unió Europea ha de posar urgentment en marxa els mitjans necessaris per a 

posar fi al sofriment de les persones refugiades dins de les seues fronteres, 

especialment la d'aquelles en situació de vulnerabilitat com a dones, xiquets i 

xiquetes que estan sent víctimes de violència. En aquest sentit, és fonamental que 

els Estats membres posen en marxa polítiques efectives que protegisquen a 

aquestes persones i promoguen la igualtat de gènere. És urgent abordar la situació 

a les illes gregues on la saturació dels centres i les pèssimes condicions castiguen a 

milers de persones.  

13- La Unió Europea i els seus estats membres han d'augmentar els esforços 

mitjançant polítiques i plans amb dotació pressupostària suficient per a lluitar 

contra l'auge del racisme i la xenofòbia que posen en greu perill la cohesió social 

i amenaça el propi projecte europeu. Això ha de ser abordat de forma integral i 

adequada perquè es posen en marxa mesures eficaces en l'àmbit públic i privat que 

visibilitzen aquesta realitat, combaten aquest tipus de discursos i promoguen la 

tolerància i la construcció de societats inclusives. Aquestes polítiques han de 

prestar especial atenció als discursos de representants polítics que inciten i 

promoguen la violència contra les persones sol·licitants refugiades, habilitant 

mecanismes de vigilància i estudiant mesures com la testada a Àustria (any 2000) 

relativa a l'exclusió/ expulsió de la UE dels països els governs dels quals promoguen 

aquest tipus de discursos.  



 

 

 

14- A més, és urgent posar fi a la criminalització de la solidaritat cap a les persones 

migrants i refugiades. A més, la Unió Europea ha d'assegurar que les seues 

actuacions en l'exterior no posen en risc a les persones defensores de drets humans 

i proporcionar, en origen i en territori europeu, el suport estable, integral i amb 

perspectiva de gènere a aquestes persones, a les seues comunitats i a les seues 

organitzacions. 

15- Monitorar i intervindre l'acció de les empreses transnacionals imposant com a 

límit a la seua activitat el respecte als drets humans de les persones i comunitats 

on les desenvolupen. Condicionar la política d'inversió al respecte als drets 

humans. 

 


