
La “crisi” dels refugiats a 
Europa en perspectiva

Què ha passat en els últims dos anys i 
mig. 

On som ara? 



Els dos últims anys a grans trets

•  2015: 1 milió de persones creuen el mar, 
Europa comença a tancar fronteres (Ailan 
Kurdi, 850.000 persones illes gregues)  

•  2016: tancament total ruta Balcans (Idomeni) 
+ signatura de l’Acord UE-Turquia  
! Situacions administratives molt diferents per als 

sol·licitants d’asil atrapats a Grècia (+ 60.000) 
! Lentitud programes recol·locació i reunificació, es 

preveu que hi haurà incompliment de quotes 



2017 
•  Pressions d’EEMM i Comissió Europea a Grècia 

per aplicar la regulació Dublín (gent que arriba a 
les illes no pot demanar reubicació a altres països 
UE).

•  Vols operats des d’Alemanya amb ciutadans 
deportats a l’Afganistan.

•  Treball intens per establir convenis bilaterals amb 
tercers països per garantir deportacions (risc que 
això posi en risc la cooperació/incloure deportació 
en convenis de cooperació).



+	EUROPA	FORTALESA	

•  Codi de Conducta ONG Mediterrani 
(policia a bord) 

•  Cas Helena Maleno Marroc 

•  Operació Themis (Déu de la llei i l’ordre) 1 
febrer 2018 (Mare Nostrum suspesa, 
Triton) 



FUNCIONA 



LES MORTS 	

©Arantza	Diez	



•  Des de principis de 2014 (IOM comença recompte), 26.000 
morts.  

•  IOM calcula 60.000 des del 2000 

•  15.000 oficialment al Mediterrani, frontera més mortífera del 
planeta. 

•  IOM reconeix que la xifra real és molt més alta:  
–  No hi ha llistes de passatge 
–  Ofegats al Mediterrani que no apareixen 
–  Morts al desert des de Níger (testimonis recollits per IOM a 

Agadez) 



MISSING 



2017 PER ZONA  



2017 PER ORIGEN	



2018 AL MEDITERRANI	



+ DADES	



LA PRECISIÓ DEL 
PERCENTATGE 
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AQUÍ	ÉS	ON	SOM	ARA	

RES  
NO  

HA CANVIAT 



 PRECARIETAT 
CRONIFICADA, 
NORMALITZADA 



Ni el nivell MACRO,  
ni en el MICRO 

•  Govern espanyol: 17.337 persones // 
2.733 refugiats reassentats des de Grècia 
o Líban 

•  Generalitat, Programa Català de Refugi 
! Previst als pressupostos de l’any passat 
! Basat en dos agents fonamentals: la 

ciutadania organitzada, les administracions 
locals 

! Protocol de SM d’ajuda als refugiats 


