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ABSTRACT
Aquest seminari ha tingut l’objectiu d’enfocar els reptes que planteja el Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA) 
i el seu procés de reforma, quines propostes, molts cops polèmiques, hi ha actualment sobre la taula, cap on 
van les negociacions i en quin punt es troba el procés d’harmonització. Experts nacionals i internacionals han 
ofert una visió global i holística de la situació del dret d’asil a Europa, fomentant el diàleg social i de 
polítiques entre entitats i institucions amb el fi d’analitzar l’avenç i la direcció de les últimes reformes i 
propostes plantejades i quin impacte poden tenir tant a nivell nacional com a nivell internacional. 

Descàrrec de responsabilitat

“El contingut d’aquest document és responsabilitat exclusiva de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i 
reflexa solament les opinions expressades pels ponents que hi han participat”
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Aquest seminari ha tingut com a objectiu enfocar els reptes que planteja el Sistema Europeu Comú d’Asil 
(SECA) i el seu procés de reforma, quines propostes, molts cops polèmiques, hi ha actualment sobre la taula, 
cap on van les negociacions i en quin punt es troba el procés d’harmonització. 

Experts nacionals i internacionals han ofert una visió global i holística de la situació del dret d’asil a Europa, 
fomentant el diàleg social i de polítiques entre entitats i institucions amb el fi d’analitzar l’avenç i la direcció 
de les últimes reformes i propostes plantejades i quin impacte poden tenir tant a nivell nacional com a nivell 
internacional. 

Inauguren la jornada Carme Gual, Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD) i Miguel Pajares, President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

1.  INAUGURACIÓ
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MIGUEL PAJARES, COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT 
El SECA és el que vol crear la UE per tractar l’asil. S’inicia al voltant de l’any 2000 i es construeix sobre lleis 
existents dels diferents estats membres. Però, a Europa, es respecta el dret d’asil? La Convenció de Ginebra 
limita a qui podem anomenar refugiat: a aquelles persones que sofreixen algun tipus de persecució i es troben 
fora de les fronteres del seu país, tanmateix, Europa no està respectant aquestes línies. Per a sortejar aquesta 
obligació legal, la UE s’excusa en la mal anomenada ‘lluita contra la immigració il·legal’, terme que la CCAR 
no subscriu, per a desenvolupar mecanismes que bàsicament, el que fan, és impedir que les persones 
refugiades puguin arribar a territori de la UE i que puguin sol·licitar asil en territori europeu de forma legal i 
segura. Moltes de les persones que ‘salten tanques’ o ‘es pugen a una pastera’ són persones que fugen de 
conflictes i que haurien de ser anomenades refugiades. Tanmateix, s’anomenen immigrants perquè no hi ha 
cap tractat internacional que obligui a acollir immigrants: així, els països europeus eludeixen la seva obligació 
de protegir als sol·licitants d’asil. Es diu que tothom té dret a sortir del seu país però, encara que sembli una 
contradicció, no es diu que es tingui dret a entrar a un altre. 

Els visats són la primera de les mesures que s’utilitza per impedir la entrada. No s'atorguen visats a persones 
que fugen de conflictes. Per exemple, Espanya donava visats a Síria amb relativa facilitat. Quan comença el 
conflicte, Espanya deixa d’emetre aquests visats, just quan estaria més obligada a fer-ho. Una altra mesura 
són els acords amb tercers països (Marroc, Turquia, etc.) per tancar fluxos migratòries i de persones en cerca 
de refugi en el seu trànsit cap a Europa. Quina rellevància té això? Que les persones refugiades (en països en 
conflicte) han de jugar-se la vida (màfies, perills en trànsit, etc.) per arribar a un territori segur. 

Les reformes a la SECA s’han fet envers la restricció. També són molt diferents les polítiques d’acollida d’un 
país a un altre. Finalment, una altra mesura que limita clarament el dret a l’asil són els procediments ràpids 
de rebuig d’algunes sol·licituds (cosa que treu valor a una anàlisis individualitzada dels casos). La UE està 
intentant harmonitzar aquestes polítiques des de l’any 2000 per a homogeneïtzar aquestes polítiques dispars, 
el dret a asil i la seva regulació a Europa. Tot i això, les propostes actuals estan carregades d'ambigüitat i 
discrecionalitat. 

2.  SITUACIÓ ACTUAL DEL DRET D’ASIL 
EN EL CONTEXT EUROPEU
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SILVIA MORGADES, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Un dels aspectes més controvertits continua essent la regulació de Dublín. Europa, com a construcció 
política, s’està desintegrant per Grècia, Itàlia i, potser, en un futur, per Espanya. S’està gestionant molt 
malament la mal anomenada crisis dels refugiats i, el resultat de com es gestioni també serà un preludi de 
la que serà la Europa del futur. 

Alguns indicadors per a la diagnosi: 

• El 2015 es van disparar les entrades irregulars per les fronteres exteriors de la UE, hi va haver un increment 
exponencial i correlatiu entre les peticions d’asil i aquestes entrades irregulars i, com més s’estreny aquest 
flux i més augmenta el control migratori, més augmenta la inseguretat de les persones que participen 
d’aquest flux: més morts al Mediterrani, per exemple, més màfies gestionant el trànsit, etc. 

• La recepció i acollida de sol·licitants de protecció internacional està mal repartida entre els països de la Unió 
Europea. Alguns Estats s’han vist particularment afectats i sofreixen tensions culturals, socials i polítiques 
derivades d’aquest desequilibri: El 2015 va ser testimoni del que alguns experts anomenen ‘la tempesta 
perfecta’: un creixement exponencial del flux de refugiats més la intenció d’utilitzar la immigració com a 
instrument geopolític per part d’alguns països i sumant-hi el conflicte i, conseqüentment el desastre 
humanitari, que sofrien algunes zones del món. Això porta a la crisi migratòria, que és en realitat una crisis 
del SECA i de tot l’espai de llibertat, seguretat i justícia de la UE (Schengen). 

• Més o menys, la meitat de les persones sol·licitants de protecció internacional a la UE reben una resposta 
negativa per part de les institucions. LA resposta positiva o negativa canvia de manera rellevant en funció del 
país de la UE que rep la sol·licitud. Què succeeixi amb les persones que no reben una resposta positiva a la 
seva sol·licitud de protecció internacional? La majoria no són expulsats; es queden de forma irregular. I com 
més temps es queden, més complicat és el retorn. És un problema enquistat. 

Aquesta ‘crisi’ posa en evidència la debilitat del SECA: no és un sistema, ja que un sistema ha de ser complet; 
no és comú, ja que no està harmonitzat i els percentatges de decisions positives no són iguals,  ni tant sols 

3.  PROPOSTES, MODIFICACIONS I REPTES 
PER A LES NEGOCIACIONS DEL NOU SECA 
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3.  Propostes, modificacions i reptes per a les negociacions del nou SECA

similars; és inequitatiu pels Estats i injust pels sol·licitants d’asil, ja que no és indiferent el país d’arribada i el 
resultat de la sol·licitud. En aquesta mal anomenada crisi, el SECA ha estat sotmès a un test d’estrès que no 
ha superat: el principi de no retorn no es compensa amb mecanismes de solidaritat i de repartiment equitatiu 
entre països, però tampoc s’han aconseguit evitar els moviments secundaris de sol·licitants de protecció 
internacional. 

El 2015 es va crear l’agenda europea de migració amb tres eixos vertebradors: 

• Evitar els moviments secundaris dels sol·licitants d’asil:

• Evitar els ‘abusos del sistema’ i l’anomenat ‘asylum shopping’ 

• Crear les bases d’un sistema més eficient i just, un sistema que redueixi la discrecionalitat dels estats. 

El reglament de Dublín va ser la primera mesura que es va prendre a nivell europeu en temes d’asil, inclús 
abans de que la UE tingués competències en asil com a tal. El principi bàsic és que només un dels Estats 
participants del sistema examinarà la sol·licitud i la resta rebutjarà qualsevol nova petició presentada per un 
sol·licitant que ja hagi estat rebutjat. Això es sustenta en un principi de confiança mútua entre els Estats 
membres que suposa que tots els Estats són segurs i apliquen correctament el protocol. Desafortunadament, 
Dublín ha fracassat, creant dos grups d’excepcions: excepcions basades en estàndards europeus de protecció 
dels Drets Humans individuals i excepcions basades en deficiències sistèmiques, amb estats totalment fallits 
en la gestió de l’asil, on els sol·licitants estan en una situació especialment vulnerable, com poden ser els 
casos de Grècia i Itàlia. 

Una de les noves propostes per al futur reglament de Dublín IV és que hi hagi un repartiment proporcional de 
refugiats que relacioni el PIB i la població de cada país (tot i que és provable que no s’aprovi). El problema 
d’aquest sedàs previ segueix sent que l’Estat d’arribada ha d’examinar la admissibilitat de la sol·licitud i que 
segueix carregant la responsabilitat de tramitar la sol·licitud al primer país d’arribada. 

 Les conclusions d’aquesta evolució són:

• Hi seguirà havent problemes amb el mecanisme SECA: no contempla el perfil del sol·licitant ni s’admeten 
preferències, s’obvien els llaços familiars, les qualificacions dels sol·licitants, els criteris lingüístics, etc. 

• La protecció internacional segueix estant subordinada als fluxos migratoris i al control fronterer: el sistema 
no és equitatiu pels Estats ni just pels sol·licitants. 

•  La solució passa per un repartiment de les responsabilitats entre els Estats membre de la UE. I un gir de 
180 graus de la deriva que empeny a la solidaritat dins la UE cap a la externalització de fronteres i de la 
responsabilitat cap a tercers països. 
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4.  LES GRANS OMISSIONS DEL SECA

PALOMA FAVIERES, Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat
Les principals problemàtiques del SECA són: 

• Parlar d’evitar els moviments migratoris secundaris o d’alleujar la 
pressió dels fluxos migratoris que sofreixen Grècia i Itàlia, per exemple, 
i no de la situació que viuen els sol·licitants de protecció internacional. 

• La falta del compliment dels acords de reubicació: a Europa la mitjana 
de compliment d’aquests acords és només del 25%.

• La falta d’harmonització amb les polítiques comunes d’asil, a més, 
comporta situacions contradictòries: per exemple, Espanya accepta i 
concedeix asil a sol·licitants de països com Afganistan, però Grècia no, 
per tant, si la sol·licitud es tramitada allà es queden en situacions d’asil 
legal quan, en realitat, a Espanya se’ls hi hauria concedit la protecció 
internacional. 

• S’externalitza la política fronterera de la UE: el 2018 van baixar el 
nombre d’arribades gràcies a, d’una banda, l’acord amb Turquia i, de 
l’altra, amb Líbia, que passa a ser soci de la UE i aquesta forma cada cop 
més policia fronterera a Líbia. 

• Es prioritzen les qüestions burocràtiques, com per exemple, pujar les 
empremtes dactilars dels sol·licitants d’asil a la base de dades 
EURODAC, però alhora es redueixen les garanties per a aquestes 
mateixes persones sol·licitants, inclús per aquelles que ja tenen 
reconeguda la protecció internacional. Aquests sol·licitants queden 
lligats al país d’acollida per tota la vida, sense tenir en compte els 
vincles familiars, lingüístics o de preferència. Es penalitzen els 
moviments secundaris quan, en realitat, la seva restricció és contraria 
al conveni de Drets Humans subscrit per la UE. 

• No hi ha data límit per a que les persones restin en els llocs fronter ‘en 
cas d’arribades desproporcionades’. És una raó ambigua que pot portar 
a abusos. 

• Hi ha una falta generalitzada de consens entre els Estats membres. 

• Hi ha una absència absoluta de vies legals i segures, que a més a més 
són el principal motiu dels moviments secundaris. Les persones 
sol·licitants de protecció internacional realitzen moviments secundaris 
perquè no se’ls hi garanteixen les condicions dignes d’acollida.

• No es tenen en compte les tanques invisibles de la frontera externa 
(aeroports, etc.) 

• Si entre comunitats autònomes, les desigualtat d'accés i de garanties al 
procediment d’asil existents són visibles segons el lloc d’arribada, a 
nivell europeu són encara més marcades. 



9

HÉLÈNE SOUPIOS-DAVID, France Terre d’Asile
Es veritat que hi va haver un increment de les sol·licituds d’asil a Europa que es va iniciar el 2015 però no hem 
d’oblidar que hi va haver un increment de refugiats, no només a Europa, sinó també en general a tot el món, 
cosa de la que gairebé no es parla. D’altra banda, Europa ha viscut anteriorment situacions similars, com la 
guerra dels Balcans, quan els mitjans ja parlaven d’una ‘crisis de refugiats’, així que la situació que es va donar 
el 2015 no era res que no haguéssim vist abans i, des de les ONG posem em dubte que s’hagi de parlar de 
‘crisis de refugiats’ i no més aviat de ‘crisis de solidaritat’. Els mitjans juguen un paper important en la creació 
de l’imaginari de ‘masses de migrants’, ‘caos’, ‘por’ i ‘allau’, i això fomenta certes actituds quan en realitat la 
primera reacció ciutadana va ser la de la solidaritat. Les ONG van rebre moltíssimes sol·licituds de voluntariat. 

Hi ha una divergència entre la llei i la pràctica del SECA, ja que es tracta d’estàndards mínims amb molt 
d’espai per la interpretació. Per exemple, existeix una Directiva de Protecció Temporal en cas de flux massiu 
d’immigrants, però el 2015 ni tant sols es va plantejar utilitzar aquest instrument. Ara estem en un punt mort 
de la reforma del SECA que s’ha complicat per la proximitat de les eleccions europees el 2019; no sabem si els 
països seguiran les negociacions i arribaran a un acord o si tot quedarà en un cul-de-sac. 

Hi ha hagut, en general, pràctiques per evitar el reglament de Dublín: 

1) La proliferació d’acords bilaterals entre països, per exemple, els acords bilaterals Alemanya-Grècia, 
Alemanya-Portugal o les negociacions per un acord bilateral entre Alemanya i Espanya. 

2) Acords de readmissió i devolucions en calent (com per exemple a la frontera fancoitaliana).

3) Acords de solidaritat ad hoc, com, per exemple, el cas del vaixell Aquarius, que no és un model sostenible i 
realment no és cooperació, sinó que s'improvisa sobre la marxa. 

Tot apuntava a què Dublín no funcionava ja abans de la ‘crisis’ de 2015: les errades del sistema que hi havia en 
aquell moment són les mateixes que ens trobem ara. Des de les organitzacions demanem una reforma que 
posi la solidaritat al centre, amb oficines europees d’asil, més informació per als sol·licitants, un mecanisme 
de reubicació que tingui en compte les preferències dels sol·licitants i que es realitzin trasllats només quan 
existeixin unes condicions d’acollida dignes. 

5.  EL COL·LAPSE DEL SISTEMA D’ASIL EUROPEU 
I L’ANOMENADA ‘CRISIS DELS REFUGIATS’
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6.   LES PLATAFORMES DE DESEMBARCAMENT
I ELS CENTRES CONTROLATS

ÉTIENNE DE PERIER, Afers Interiors i Migracions UE
S’han de tenir en compte les limitacions del sistema d’asil de la UE: d’una 
banda, les diferències entre els Estats membre de la UE, de l’altra, 
l’augment de les arribades en un curt període de temps, amb les 
dificultats de gestió que això ha comportat. A més a més, si observem les 
tendències i els problemes demogràfics als que s’enfronten alguns països 
(canvi climàtic, conflictes, etc.) la tendència és que seguiran augmentant. 

Aquestes idees neixen de la exploració de propostes comunes entre els 
diferents països de la UE. Les plataformes de desembarcament 
funcionarien respectant el dret internacional i sense fomentar el factor 
d’atracció, de forma voluntària, tant en territori de la UE com a la costa 
meridional del Mediterrani i seguirien els principis de solidaritat. La idea 
és que ajudin a discernir entre migrants irregulars, que serien retornats, 
i refugiats. En aquest sentit, no s’han desenvolupat encara estructures 
per tractar als refugiats i també es vol reconèixer, des de la Comissió 
Europea que s’han assolit algunes fites: per exemple, la creació d’eines 
per a fer front a fluxos migratoris; un país que es veu desafiat per fluxos 
migratoris ‘desproporcionats’ pot sol·licitar suport a la UE (Itàlia i Grècia, 
per exemple). Quines són les lliçons apreses? En general serien positives: 
es la primera vegada que es posen sobre la taula propostes de gestió 
compartida de fronteres i que aquestes es duen a terme. 

La Comissió proposa assumir un rol de coordinació sobre el terreny, 
actuant com a centre de control i identificació de necessitats, capaç de 
donar suport a infraestructures, ajudar a la detecció i identificació dels 
informes d’arribada de migrants, etc., facilitant l’ús de fons de la UE per a 
les instal·lacions de recepció, proporcionant assistència, serveis 
d’interpretació, ajudant a identificar grups vulnerables, donant suport a 

transferències voluntàries, devolucions, etc. Totes aquestes propostes 
encara estan en una primera etapa i és prematur presentar res de 
concret, tot i que la idea general és tenir un marc més predictible per a 
assumir el rescat marítim, d’una banda, i de l’altra, per millorar el 
processament de les persones sol·licitants de protecció internacional a 
ambdues costes del Mediterrani, en relació a al dret internacional. La idea 
està congelada, però hi ha consens a la CE sobre els punts següents: 

• Els centres controlats haurien de treballar al mínim, tractant amb 
immigrants irregulars

• Haurien de treballar amb les eines existents dins la legislació Europea

• Han de ser assumits pels estats membres de forma voluntària. 

• Finalment, s’han de compartir bones pràctiques i coneixements. 

Observacions finals: la posició de la CE és posar aquesta idea en pràctica 
i veure que més es pot fer. En segon lloc, assegurar un enfocament no per 
construir la Europa Fortalesa, sinó per a processar fluxos migratoris 
d’acord amb el dret internacional i donar suport als refugiats. 
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7.  EL REASSENTAMENT A LA UE. 
D’UNA PERSPECTIVA HUMANITÀRIA A 
UNA EINA DE GESTIÓ DE LA MIGRACIÓ? 

KATHARINA BAMBERG, European Policy Centre
Té els seus inicis a la Segona Guerra Mundial, però és a partir dels anys 70 que es desenvolupen els criteris 
de reassentament, es sistematitza i passa de casos col·lectius a individuals, convertint-se en l’eina principal 
per a la protecció internacional de persones refugiades. Hi ha un consens generalitzat que desprès de 
múltiples processos i revisions a nivell europeu, avui en dia necessita créixer de forma continuada i d’acord a 
les necessitats. 

La UE ha administrat dos grups ad hoc de reassentament el 2015 i el 2017. El 2015 es van reassentar unes 
23.000 persones i, de forma global, fins a setembre de 2018, prop de 38.000. Això es va fer de forma voluntària 
i coordinada a nivell europeu. 

Proposta marc de la UE sobre reassentaments: 

• Es suposa que ha de ser sistemàtic i estructurat i passar del nivell nacional al de la UE amb l’objectiu 
d’establir vies segures i legals a nivell europeu. 

• Tot i que en principi es concep com una via d’acció humanitària i que l’ús del reassentament no ha de ser el 
d’una eina de control migratori, això és el que ha acabat passant i ha estat utilitzat com a eina de control 
estratègic dels fluxos migratoris. Això comporta una paradoxa que, una mesura que hauria de permetre les 
moviments migratoris a la UE acaba conduint a mecanismes de control selectiu i sistemes de dissuasió. 

• El sistema penalitza la iniciativa dels sol·licitants durant el trànsit migratori. 

• Entra en contradicció amb la naturalesa de les plataformes de desembarcament: en un principi aquestes 
plataformes estan pensades per a passar pel sedàs l’anomenada ‘immigració il·legal’ dels sol·licitants d’asil 
i ses preveuen sistemes de reassentament a la UE d’aquest segon grup, però alhora s’exclouen les persones 
migrants que hagin intentat creuar de forma irregular les fronteres de la UE (que són bàsicament totes les 
persones que han arribat a una plataforma de desembarcament). 
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7.  El reassentament a la UE. D’una perspectiva humanitària a 
una eina de gestió de la migració? 

• Seleccions discriminatòries: es ressalten els elements potencials d’integració com a criteri per al 
reassentament: per exemple, vincles socials o culturals que puguin facilitar-la. Això pot ser positiu però 
també negatiu, ja que a la pràctica significaria que els Estats membres de la UE podrien elegir sol·licitants 
d’asil en funció de la utilitat d’aquestes persones, deixant de banda criteris d’elegibilitat humanitaris. 

Com a conclusió, s’estableix un acord de base entre el Parlament i la Comissió Europea (l’anomenada visió 
humanitària contra la visió purament gestora) i es reforça el canvi de paradigma de l’enfocament migratori de 
la UE, basat en valors, a l’enfocament migratori basat en interessos econòmics. Finalment, el marc de treball 
de la UE sobre els reassentaments pot ser útil a curt termini però en el fons, aquesta política està posposant 
quelcom al que la UE tindrà que enfrontar-se en algun moment. 
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BLANCA GARCÉS, Centre d’Afers Internacionals de Barcelona, CIDOB
Pensem les fronteres com quelcom natural, però des d’una perspectiva històrica no és així, i molt menys tal i 
com les coneixem avui en dia al context europeu. No només existeixen les fronteres geogràfiques, sinó també 
les fronteres fetes de paper, els visats, permisos, etc., que eviten que la gent no surti, molt abans de que 
arribin i que estan ja no solament en mans públiques sinó també en mans privades. Per molt eficients que 
siguin aquestes fronteres, no deixen de ser problemàtiques, la exclusió i el control migratori és de per sí 
limitat en el context d’una democràcia liberal, bàsicament perquè aquesta exclusió està limitada per la justícia 
i la ciutadania (pels límits legals i judicials i per la crítica i la rendició de comptes). 

Les fronteres també són disputades per una multiplicitat d’actors i factors (per exemple, Espanya actua en 
contradicció amb algunes sentències judicials). L'interès d’externalització del control fronterer neix d’aquesta 
problematizació: es cerca precisament escapar d’aquests controls, de la societat civil, dels cossos judicials, de 
la rendició de comptes. No és estrany que sigui precisament aquí on trobem un consens sòlid entre els Estats 
membres i no en l’harmonització del sistema d’asil europeu. La UE ho defineix com la dimensió exterior de la 
política d’asil: que la immigració no es pugui regular només a través de la UE sinó amb la cooperació de 
tercers països és, en certa forma, deixar que siguin aquests països els que facin la política migratòria de la UE 
a canvi de tractats, connivència política o pactes econòmics. 

Als anys 80 es van iniciar les polítiques de no-arribada (o de no-sortida), després es va desenvolupar el 
concepte de tercer país segur, fonamentat en la idea que es podia rebutjar una petició d’asil si el sol·licitant 
era retornat a un país de trànsit segur. A partir d’aquí, s’incrementen les inversions econòmiques polítiques 
cap a aquests tercers països. Després de 2015 s’afegeixen noves i preocupants tendències: en primer lloc, 
l’acord UE-Turquia, que no només representa la materialització del control migratori, sinó que a més a més 
significa la externalització de la protecció internacional: implica un retorn a la cooperació intergovernamental 
per evitar controls del parlament europeu. Estem sent testimonis d’una proliferació de tractats que en realitat 
no són tractats, sinó simples notes de premsa. Assistim, no només a la externalització de l’espai fronterer sinó 
també a la internalització dels estats d’excepció i inseguretat. I, finalment, una última tendència: la 
externalització del salvament marítim. Si és el salvament marítim libi qui efectua el salvament, ja no s'incorre 
en una vulneració del principi de no-devolució, sinó en un simple retorn intern a nivell nacional. 

8.   TANCAMENT DE FRONTERES I NOVES POLÍTIQUES
DE COOPERACIÓ AMB TERCERS PAÏSOS 
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8.   Tancament de fronteres i noves polítiques de cooperació amb tercers països. 

Quins són els efectes d’aquestes polítiques? 

1) Produeixen un espai on la llei encara no aplica, un espai d’excepció, dins i fora de les nostres fronteres. Es 
considera més enllà de la llei dins de les cartografies de sobirania. Però si la UE finança la policia de control 
migratori a Marroc, els centres de detenció a Mauritània o el salvament marítim libi, tot el que facin amb els 
diners de la UE és responsabilitat nostra també. També hauria de ser la nostra responsabilitat saber que 
està passant. 

2) Crea vulnerabilitat (més vulnerabilitat si és possible), augmenten les detencions, les deportacions 
arbitràries, etc. No només de la gent en trànsit, sinó també de la gent que resideix als països de trànsit. 

3) Creem nous desplaçaments entre països del sud global. 

4) Amb aquestes polítiques d’externalització estem veient com es debilita la UE: ha deixat de voler ser 
transformadora, canviar tendències basades en valors de caire humanitari simplement per mantenir el que 
ja hi ha i evitar el flux migratori. 
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És possible / factible realment fer algun centre de identificació i processament de sol·licitants d’asil fora del 
territori europeu d’acord amb el dret internacional? 

Étienne de Perier: Quan parlem de plataformes de desembarcament en tercers països no sabem encara 
si la idea seria aplicar el dret europeu de forma extraterritorial, o el dret internacional, però en qualsevol 
cas el tracte i el procediment que se’ls hi donaria a les persones estaria d’acord amb els tractats 
internacionals. 

David Moya: Si es creen plataformes de desembarcament a Tunísia, per exemple, amb l’objectiu de crear 
la pota que li falta al dret d’asil de la UE (facilitar una via legal i segura) sí que pot ser una bona proposta. 
Ens falten mitjans per a que la gent pugui accedir a Europa i tingui menys riscs en trànsit.

Blanca Garcés: La majoria de les persones que van arribar a Europa ho van fer per elles mateixes i de 
forma irregular, no perquè cap Estat membre els hi facilités l'accés. Un programa de reassentament 
hauria de ser benvingut, però si mirem com ha acabat aquest programa de reassentament (selecció en 
funció del seu potencial d’integració, de polítiques de control migratori, etc.), les perspectives són més 
aviat magres. 

Hélène Soupios-David: No hauríem de barrejar centres de desembarcament i centres de processament 
de sol·licitants d’asil, hem de deixar de ser eurocèntrics: per exemple, alguns tercers països tenen inclús 
millors sistemes de protecció que alguns Estats membres de la UE (per exemple, Sèrbia o Turquia han 
acollit milers de persones i segurament millor que Hongria).

La UE adopta cada cop un rol més executiu a la pràctica, un control de l’activitat de l’administració (a través 
de la creació d’agències europees, etc.). Això, per exemple, s’ha materialitzat en que els estats de la UE no 
han mostrar cap ganes de complir amb les quotes de reubicació. Cada cop hi ha una tendència més marcada 
a reduir la capacitat de control i rendició de comptes d’aquestes agències europees, hi ha una certa 
difuminació de responsabilitats, a vegades no està clar d’entrada qui és el responsable de què i, per tant, la 
possibilitat de rendició de comptes és més llunyana, més difícil. 

9.  PREGUNTES OBERTES






