L’Estat Espanyol per fi aprova l’assignatura pendent
del reassentament
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat - CEAR saluda la decisió del
Govern de reassentar a l’Estat Espanyol a 100 refugiats al 2011, tot i que
considera insuficient aquesta xifra. A més, proposa crear un programa
europeu de reassentament.
Davant l’acord del Consell de Ministres que ha aprovat el reassentament de
persones refugiades al nostre país, CEAR hi vol mostrar la seva satisfacció, si
bé considera insuficient aquesta mesura. En un context de constant creixement
del nombre de persones refugiades, desplaçades forçosament i necessitades
de protecció internacional, més de 43 milions a tot el món, i amb campaments
de refugiats que acullen a desenes de milers des de fa dècades en països
pobres i en vies de desenvolupament, CEAR considera que la xifra de 100
reassentats és insuficient per contribuir a corregir aquesta dramàtica situació.
El reassentament compleix la funció de proporcionar acollida i protecció integral
a aquells refugiats que per motius de seguretat no poden romandre en el primer
país d’acollida o que en aquest país no tenen els recursos suficients per tenir
una vida digna. Aquest és el cas de nombrosos països limítrofs als Estats en
conflicte i que suporten la responsabilitat d’acollir i protegir a milers de
refugiats, i en molts casos països pobres i inestables al seu torn. Un bon
exemple el constitueixen Kenya, Djibouti i Etiòpia, que acullen més de mig milió
de refugiats que han fugit del conflicte i la fam a Somàlia. Encara que són
països com aquests els encarregats d’assumir l'acollida inicial, correspon a la
comunitat internacional i als països amb més recursos, com Espanya, la
responsabilitat de resoldre de manera duradora i sostenible la situació.
CEAR considera que les prioritats a l’hora de reassentar a persones
necessitades de protecció internacional a Espanya s’han d’orientar a acollir a
aquells col·lectius de refugiats més vulnerables, especialment els que
resideixen des de fa anys en campaments de refugiats o els que es troben en
països on no es respecten els seus drets humans i són discriminats.
A més, CEAR considera necessari crear un programa de reassentament a
nivell europeu que possibiliti augmentar els recursos d'acollida i la distribució
equitativa de la responsabilitat entre els Estats membres de la Unió Europea.
D’aquesta manera es podria fer front a greus crisis humanitàries imprevistes
com les esdevingudes recentment a Tunísia per l’afluència massiva de
refugiats procedents de Líbia o la fam a la Banya d'Àfrica. Al seu torn, també
possibilitaria una solució duradora per als refugiats palestins que es troben en
situació de vulnerabilitat i que resideixen des de fa dècades en campaments de
refugiats del Pròxim Orient.
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