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Migracions i asil

Missatge  

Les polítiques migratòries s’han de basar en una proposta realista, i basada estrictament en el
compliment dels drets humans. Cal que els Estats Membres i les institucions europees regulin
mecanismes d’entrada legals i segurs a la Unió Europea, tot fomentant el reagrupament familiar, i
revertint la tendència actual de supeditar la cooperació amb tercers països als interessos propis de
la UE com s’ha donat en els darrers acords amb Turquia, Líbia o el Marroc. L’acollida de refugiats
no és negociable i s’ha de dur a terme d’acord amb el principi de solidaritat i a través d’un estudi
individual de les sol·licituds, eliminant conceptes com el de tercer país segur. Catalunya, amb la
multitudinària manifestació el 18 de febrer del 2017, ha demostrat que som una terra d’acollida.
Volem ser l’exemple per a transformar la Unió Europea en un territori acollidor, que posi per davant
els drets humans  i que recordi que  tots podem ser refugiats algun dia.

Context  

Des  del  2015,  amb  l’arribada  a  les  costes  gregues  de  persones  a  la  recerca  de  refugi,  les
migracions  i  l’asil  han  estat  un  dels  temes  recurrents  de  l’agenda  europea.  Els  populismes
autoritaris s’han aprofitat d’aquest context. Durant aquesta legislatura, s’ha discutit la reforma del
Sistema Europeu d’Asil, ara mateix bloquejada pels Estats Membres, que no es posen d’acord en la
seva proposta de reforma del Sistema de Dublín -que estableix qui és el país responsable de les
arribades-.  Des del  Parlament  Europeu hem treballat  per a una reforma del  Sistema Europeu
d’Asil basat en la solidaritat, la responsabilitat compartida i el compliment estricte dels drets
humans. També hem contribuït en l’aprovació de la resolució, aprovada a finals del 2018, que insta
a la Comissió a regular els Visats Humanitaris com a via legal i segura d’arribada a Europa, així
com en l’aprovació d’una resolució que insta a la no criminalització de l’ajuda humanitària, que
s’està donant els darrers temps a la Mediterrània amb el processament d’activistes i el bloqueig de
l’Open Arms entre d’altres. 

Dades 

- El 2015, any on van arribar més refugiats a les costes mediterrànies, van fer-ho un milió de
persones, que representen un 0.2% de la població de la UE.

- Al 2018, han mort al Mediterrani almenys 2.273 persones. Des del 2014 ja són més de 12.000 i
en els últims 5 anys han mort o desaparegut 30.510 migrants al món.

- L’ACNUR calcula  que  al  2018  hi  havia  al  món 1,2  milions  de  persones  que  necessitaven
reassentament però només s’ha atorgat a 55.692 persones (un 4.7%). 

- Els països de la UE només acullen un 13% del total de refugiats que hi ha al món . La
immensa majoria d’ells estan acollits per Turquia i països del sud, liderats pel Líban i Pakistan. 

- Les  dades  ens  diuen  que  acostumen  a  percebre  que  al  nostre  país  hi  ha  sempre  més
immigració de la que realment hi ha. A l’Estat espanyol la percepció és d’un 22% quan només
són un 14% i a Alemanya i França perceben que són un 26% quan només són un 12% (dades
del 2015).
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Idees força 

- El  dret a l’asil és un dret humà,  previst en la Convenció de Ginebra de 1951, que la Unió
Europea té l’obligació de complir.

- Tancar  fronteres  i  construir  murs  no  farà  que  les  persones  deixin  d’arribar  a  les  costes
europees.  Només  farà  que  hi  hagi  més  morts  al  Mediterrani  i  més  vulneracions  de  drets
humans. Europa Fortalesa Vs. Europa dels Drets Humans.

- La Unió Europea ha de tenir  vies legals i segures d’entrada, tant per a les persones a la
recerca de refugi com per aquelles que volen arribar a la UE per altres motius.

- L’ajuda humanitària mai pot ser criminalitzada i menys quan actua per inacció dels EM.

- La política migratòria i  d’asil  europea s’ha de basar en el  respecte pels drets humans, la
solidaritat i la responsabilitat compartida entre els Estats Membres.

- Les polítiques de cooperació no poden estar supeditades als interessos de la UE per a frenar
la immigració irregular sinó que únicament s’han de destinar a combatre els motius que porten a
les migracions forçades.

Propostes 

1. Vies legals i segures d’entrada a la Unió Europea.  Creació de visats humanitaris i d’altres
mecanismes per entrar a la UE legalment. 

2. Posar fi a les polítiques de l’Europa fortalesa i d’externalització del control de fronteres
que només contribueixen a augmentar el nombre de morts al Mediterrani i a vulneracions de
drets humans.

3. Les ONG no poden ser acusades de col·laborar amb el tràfic de persones. S’ha de posar fi a la
criminalització de l’ajuda humanitària que tantes vides ha salvat al mediterrani.

4. La UE ha de poder sancionar els estats membres que no compleixin els acords en l’àmbit
migratori o que vulnerin els drets humans de les persones migrades i refugiades. 

5. La UE ha d’ampliar els fons destinats a regions i territoris que són un exemple a seguir
per  les  seves  polítiques  d’acollida  i  solidaritat i  ha  de  vetllar  perquè  siguin  gestionats
correctament segons les necessitats de cada regió. 

6. Cal que  el sistema d’asil  s’asseguri  d’atendre les necessitats específiques de dones i
menors d’edat, que es troben amb situacions de risc particulars durant el seu procés d’arribada
a Europa i un cop en territori europeu. 

7. El retorn dels migrants irregulars s’ha de fer sota un estricte respecte pels drets humans. Cal
explorar altres mecanismes que evitin l’internament d’aquestes persones en CIEs.

8. Totes les persones migrades, sigui quina sigui la seva situació administrativa, han de tenir els
seus drets bàsics coberts, sobretot el dret a l’educació i el dret a la salut. 

9. Els  fons  que  la  UE  hauria  de  destinar  a  cooperació  al  desenvolupament  i  a  ajuda
humanitària, no poden ser destinats o condicionats al control de fronteres per part de tercers
estats que no tenim la certesa que respectin els drets humans.

10. Fomentar  una  directiva,  pel  que  fa  al  sistema  d’acollida  i  integració  de  persones
migrades,  que  reguli  l’acollida  de  persones  migrades  a  escala  europea  i  que  ha  d’anar
acompanyada d’una Agència de les Migracions que ajudi als estats membres a avançar cap
a una harmonització en aquest sentit.


