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Síria: després de tres anys de conflicte, la CCAR alça la seva veu i llança 
les seves propostes per a les persones refugiades. 

 
Barcelona – 26 de març. Segons estimacions de Nacions Unides, els tres anys de 
conflicte a Síria han provocat 130.000 morts, 6,5 milions de desplaçats interns i més de 
2,5 milions de persones desplaçades a països veïns. 
 
Espanya també s’ha convertit en un país on aquestes persones busquen una 
oportunitat per refer les seves vides i, sobretot, on conservar-les. Des que el conflicte 
va esclatar gairebé un miler de persones sirianes han sol·licitat protecció internacional 
al nostre país, de les quals la CCAR (Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat) ha atès a 
unes 60. Ara, coincidint amb el tercer aniversari de la guerra a Síria, la CCAR alça la veu 
i exigeix canvis que contribueixin a facilitar l’accés a la protecció internacional a 
Espanya a les persones sirianes que fugen de la guerra i que es tingui en compte el 
següent: 
 
VISAT DE TRÀNSIT. L’exigència de visat de trànsit per a ciutadans sirians, introduïda 
pel Govern espanyol en 2011, va tenir com a conseqüència un descens significatiu de 
sol·licituds en el moment de l’adopció i ha dificultat en la pràctica el seu accés al 
territori espanyol i al procediment d’asil. 
 
D’altra banda, una de les conseqüències més dramàtiques d’aquesta mesura és que ha 
portat a molts sirians a buscar una entrada a Europa a través de màfies o per rutes 
molt perilloses, com a formes desesperades d’entrar a Europa i trobar la protecció que 
necessiten. 
 
Per tant, la CCAR demanda a les autoritats espanyoles que eliminin el requisit 
obligatori de sol·licitar i obtenir un visat de trànsit, com a forma de demostrar el genuí 
compromís del nostre país amb els refugiats sirians.  
 
ACCÉS Al PROCEDIMENT. Un cas d’especial preocupació per la CCAR són els episodis 
ocorreguts quan grups de sirians han tractat d’entrar a Espanya a través de Melilla. Les 
autoritats espanyoles no només han tancat la frontera a persones que busquen 
protecció internacional, sinó que els hi ha denegat l’accés al procediment d’asil. 
 
Per això, des de la CCAR, exigim el compliment de la normativa internacional que 
garanteix el dret d’asil de les persones que fugen de conflictes com és el de Síria.  
 
REASSENTAMENT. Al desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar el 
reassentament de 130 persones sirianes a l’estat. La CCAR aplaudeix aquest gest, però 
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insisteix a subratllar que és del tot insuficient i que queda molt lluny de l’esforç de 
països com Alemanya, que va anunciar que acollirà a 10.000 persones, o de països més 
petits com Suïssa, que acollirà a 500. Però el que més preocupa a la CCAR és que no 
s’hagi destinat un pressupost addicional per a l’aplicació d’aquesta política de 
reassentament, detractant-se, per tant, recursos previstos per al conjunt de les 
persones sol·licitants d’asil i refugiades que són acollides a Espanya. Davant aquesta 
situació la CCAR exigeix un major compromís de les autoritats amb el reassentament, 
acollint a un nombre major de persones i, per descomptat, dotant pressupostàriament 
tota ampliació que s’efectuï. 
 
REGLAMENT DE DUBLÍN. La CCAR exhorta a les autoritats espanyoles que flexibilitzin 
l’aplicació del Reglament de Dublín i garanteixin que cap persona sigui retornada a 
països que no compleixen amb els estàndards mínims europeus en matèria de 
protecció internacional i acolliment, ampliant el concepte de “vincles familiars”. En 
resum, a tres anys del començament de la guerra i amb 2,5 milions de persones 
sirianes fugint d’un conflicte, des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat exigim a 
les autoritats espanyoles que se’ls garanteixi i faciliti l’accés a protecció internacional. I 
que Espanya obri les seves portes a Síria.  
 
 
 
Per a més informació o concertar entrevistes, per favor, contactar amb l'Àrea de 
comunicació 93 301 25 39. 
 
La CCAR a les xarxes: Facebook , Twitter , www.ccar.cat 
La CEAR va llançar una campanya en suport dels refugiats sirians  
http://www.cear.es/abretuspuertasasiria/ 
 
Si vols contribuir en la denúncia de vulneracions dels drets humans i participar en 

els processos de la transformació social a fi d’aconseguir un món més just 

col·labora amb nosaltres! 
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