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Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades

IDEES CLAU AL VOLTANT DEL REFUGI
I.

Tots podem ser refugiats algun dia. Ningú ha escollit convertir-se en persona
refugiada. El principal desig de les persones refugiades és poder retornar al seu país.

II.

Una persona refugiada ho és perquè té temors fonamentats de ser perseguida per
motius d’ètnia, religió, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un determinat
grup social; com, per exemple, per qüestions de gènere, orientació sexual o tràfic
d’ésser humans, i no pot, o a causa d’aquests temors, no vol acollir-se a la protecció
del seu país d’origen o de residència habitual.

III.

Els moviments forçosos de població s’han d’entendre com un fenomen permanent i
no com una emergència puntual. La millor manera d’eradicar els desplaçaments
forçats és lluitar contra les causes que els provoquen.

IV.

Al món hi ha més de 60M de persones que s’han vist forçades a fugir de les seves
llars a causa de guerres, conflictes i violacions dels seus drets humans. D’aquestes,
dues terceres parts, uns 40 milions, no han creuat cap frontera i segueixen als seus
països d’origen, mentre que la resta, uns 20M són refugiades i sol·licitants d’asil. Més
del 80% de les persones refugiades romanen als països del sud.

V.

A l'Estat espanyol es preveu que el nombre de persones refugiades que arribaran en
el decurs dels dos propers anys serà previsiblement d’entre 15.000 i 30.000
persones, xifra que suposa entre el 0,03% i el 0,06% del total de la població
espanyola (quantificada en 46,7M).

VI.

Els estats europeus, en haver ratificat la Convenció sobre l’Estatut de les Persones
Refugiades de l’any 1951 i els seus protocols, tenen la responsabilitat internacional
d’acollir les persones refugiades, i queden especialment prohibides pel dret
internacional l’expulsió o devolució d’una persona al territori de qualsevol país en què
la seva vida o la seva llibertat es trobin amenaçades, mentre la seva sol·licitud d’asil
és revisada.

VII.

Les administracions públiques han de garantir els drets, el compliment dels deures i
assegurar un tracte digne a totes les persones. En particular, les persones refugiades
tenen reconegut l’accés als serveis i recursos públics per garantir la seva autonomia
personal, la normalitat en la vida quotidiana i la seva integració social. Per tant,
una persona refugiada té dret a la seguretat personal i ha de rebre l’ajuda bàsica i
gaudir dels mateixos drets i deures que qualsevol altre estranger resident.

VIII.

Aquestes ajudes bàsiques han de ser complementàries a les que rep qualsevol
persona que es trobi en situació de risc d’exclusió o de vulnerabilitat social.

IX.

Actualment ja hi ha persones amb necessitats de protecció internacional, tant
sol·licitants d’asil com refugiades, en territori català a les quals cal assegurar l’accés
al dret d’asil. És fonamental detectar i garantir un bon procés d’acollida i integració
sociolaboral a aquestes persones per tal de contribuir a la seva plena autonomia.
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X.

La millor manera de col·laborar amb les persones refugiades és facilitar la seva
inclusió a la nostra societat. Això passa per reconèixer a les persones refugiades
com a ciutadanes de ple dret dels nostres municipis, ja que l'espai local és on es
construeixen les relacions humanes, es comparteix la vida quotidiana i els interessos
comuns. Els espais comuns de les nostres ciutats permeten la creació de vincles
d’empatia i solidaritat.
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