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Grècia i Balcans (24 de febrer al 6 de 
març de 2017) Informe de la Missió 



Desplaçament forçat, persones que 
fugen- Un món de camps (Agier, 2014) 

 Camps de refugiats, camps de desplaçats, 
campaments de migrants, campaments 
d’estrangers, zones de trànsit, centres de 
retenció o detenció administrativa, centres 
d’identificació i d’expulsió, punts de pas 
fronterers, centres d’acollida temporal, 
guettos, jungles, centres de migrants, municipis 
d’acollida - els camps s’estan convertint en un 
component significatiu de la societat mundial i 
el lloc de vida quotidiana de desenes de milions 
de persones del món (60 milions ara mateix) 



Descripció de la Missió 

 S’ insereix dins la Campanya de Suport a l’ acollida de 
població refugiada en trànsit a Europa víctima dels 
conflictes armats a l’àrea mediterrània (projecte 2833)  

  Està vinculada al desplegament de la Línia 1: Suport a les 
persones refugiades en rutes de fugida.  

 El viatge es va dividir en dos moments: Grècia, on hi va 
participar el ple de la delegació (15 persones) i Corredor 
dels Balcans : Macedònia, Sèrbia i Hongria(4 persones). 

 

              El mandat de la Campanya:  

      pal·liar el patiment de les persones   que fugen, denunciar  i 
treballar en les causes de la seva fugida. 

 

 



La Missió es va dur a terme entre el 24 de febrer i el 6 de 
març de 2017. Es va visitar Grècia, Macedònia, Sèrbia i 
Hongria, dins la ruta de fugida de la Mediterrània oriental 

Setembre 2015 Març 2016 



Objectius de la missió 

 Conèixer, de primera mà, el context on s’han 
dut i s’estan duent a terme els projectes 
aprovats en el marc de la Campanya 
d’Emergència i la tasca de les entitats i els 
socis locals amb qui estem col·laborant. 

 

  Identificar accions noves o de continuïtat en 
resposta a la situació d’emergència que viuen 
les persones refugiades-migrants en trànsit. 

 

 



La Missió ha servit per: 

 Clarificar les respostes d’emergència que 
s’estan implementant a la ruta de fugida   

 Millorar la comprensió del context sobre 
terreny in situ 

 Millorar i afegir qualitat al procés d’avaluació 
prèvia de les futures propostes 

 Millorar el procés de comunicació i retorn 
d’informació als ajuntaments i ens locals 
supramunicipals i a la ciutadania 

 

 



Accions realitzades 

 Visites institucionals: Alcalde de Mytilene 

 Seguiment de contacte amb les persones en 
fugida i trànsit  

 Identificació de possibles entitats presents al 
territori 

 Observació directa: visites de camp guiades per 
membres d'equips d'entitats que estan treballant 
sobre terreny en projectes aprovats o en fase 
d'identificació per al Fons Català 

 Reunions de treball amb entitats que estan 
treballant sobre terreny 

 



La missió ha permès: 
 
 Clarificar i verificar  les respostes que s’estan 

implementant a les rutes de fugida a la 
Mediterrània Oriental  

 Millorar la comprensió del context sobre 
terreny  

 Millorar i afegir qualitat al procés d’avaluació 
prèvia de les futures propostes 

 Millorar el procés de comunicació i retorn 
d’informació als ajuntaments i la ciutadania 

 Identificar propostes de continuïtat o noves 
actuacions 

 



Visita Grècia i corredor dels Balcans 

Breu introducció de context 



Rutes de fugida              



Situació actual 

 Des del 20 de març de 2016, les rutes de 
trànsit a la Mediterrània Oriental s’han tancat 
i s‘han convertit en fugida i/o en espais de 
confinament on més de 60.000 persones 
estan atrapades entre Grècia i el corredor dels 
Balcans, en una situació de vulnerabilitat 
legal extrema i en condicions de subsistència 
mínimes o inexistents. 

 



GRÈCIA 

24 de febrer- 02 de 
març 
 
Llocs visitats: 
 
•ATENES  
•LESBOS  (Molivos, 
Moria, Kara  Tepes, 
Mytilene)   
•TESSALÒNICA 



GRÈCIA: PROJECTES VISITATS 
FINALITZATS (2) I EN EXECUCIÓ (2) 

Núm. Títol País Presentat  Import 
aprovat  

(€) 

2855 Suport a Grècia en la resposta humanitària 
a la crisi dels refugiats- Finalitzat 

Grècia Save the 
Children 

25.000,00 

2859 Atenció primària en salut i suport 
psicosocial per a persones refugiades i 
migrants a Grècia- Finalitzat 

Grècia Metges del Món 29.950,00 

2880 Suport a tasques de salvament marítim a 
les platges de Lesbos- En execució- 

sol·licitud continuïtat 

Grècia Proactiva Open 
Arms 

31.224,97 

2911 Rescat i primera assistència als migrants i 
refugiats que arriben a l’Illa de Lesbos i 
suport a Camps de Refugiats a Macedònia 
Central- En execució- petició de 

reorientació 

Grècia Acció Solidària i 
Logística 

102.354,65 



GRÈCIA: PROJECTES VISITATS IDENTIFICATS 
continuïtat (1) i nou projecte (1- Eix 2) 

Núm. Títol País Presentat  Import 
aprovat  

(€) 

2880 Suport a tasques de salvament marítim a 
les platges de Lesbos- En execució- 

sol·licitud continuïtat 

Grècia Proactiva Open 
Arms 

/ 

/ Centre Wilcommon: Programa de Suport 
socioeducatiu i de recuperació emocional 
per als refugiats de Grècia 

Grècia ACSAR- 
Associació 
Catalana de Servei 
d'Atenció als 
Refugiats- 
 
Wind Of Renewal 
 
Ajuntament 
d’Atenes 
 

/ 



Activitats destacades 

 Es varen fer 2 reunions institucionals, 13 
trobades amb entitats locals i internacionals 
que estan treballant a Grècia en el marc de la 
crisi de la població refugiada i 14 visites sobre 
terreny, de les quals 7 varen ser a camps de 
refugiats, i la resta a diferents punts d’atenció 
a població refugiada, formals i informals. 



Grècia: Atenes i rodalies 



Àmbit institucional: Atenes 
Àmbit de la 
reunió 

Data i Lloc Actors 

Institucional  23/02 i 26/02  
Atenes 

ACNUR- Grècia 

Josep Herreros, Senior Protection Officer 
(CB) 

 



Camps i Punts d’Atenció de població en 
trànsit- retenció: Atenes i rodalies 
Àmbit de la reunió Data i Lloc Actors 

Camps i Punts 
d’Atenció de 
població en trànsit- 
retenció 

24/02 

Atenes 

Edifici Spirou Trikoupi 
17 

Voluntària de Blanes membre de l’equip 
que gestiona el Centre 

25/02 

Atenes  
Camp d’Eleonas 

Persones refugiades: Iran, Irak 

25/02 

Atenes- rodalies 

Schisto 

No ens permeten l’entrada 

25/02  
Atenes- Port 
Skaramaggas 

No ens permeten l’entrada 

25/02 

Jazmin School 
Voluntària membre de l’equip que 
gestiona el Centre 

26/02 
Atenes 
Welcommon Center 

Wind of Renewal 
Equip operatiu 
Persones refugiades: Pakistan, Síria 



Atenes: Camps de refugiats Eleonas i 
Skaramaggas  

 



Atenes: Centre d’atenció a població 
refugiada Wilcommon 



Grècia: Illa de Lesbos 



Àmbit institucional: Reunió amb Spiros Galinos, alcalde 
de Mytilene, Lesbos (28 febrer) 
 



Entitats de salvament i protecció: Lesbos 

 

Àmbit de la 
reunió 

Data i Lloc Actors 

Entitats de 
salvament i 
protecció 

27/02 

Lesbos-Skala 
Skalimea 

ProActiva Open Arms 

27/02 

Lesbos- Skala 
Skalimea 

Light House Releaf 

27/02 

Lesbos- Skala 
Skalimea 

Mokara 



Skala Skalimea: equips de Proactiva Open 
Arms i Light House Relief 



Camps i Punts d’Atenció de població en 
trànsit- retenció: Lesbos 

Àmbit de la 
reunió 

Data i Lloc Actors 

Camps i Punts 
d’Atenció de 
població en trànsit- 
retenció 

28/02 

Lesbos 

Camp de Kara Tepe 

Representant de Samaritans for 
Purse 

Persones refugiades: Afganistan, 
Congo 

28/02 

Lesbos 

Camp de Moria 

Representant de Samaritans for 
Purse 

Representant de REMAR 

Persones refugiades:Afganistan, 
Dominicana 



Camp de refugiats de Kara Tepe, Lesbos 



Camp de refugiats de Moria, Lesbos 



Entitats d’Assistència i protecció 
Legal: Lesbos 
Àmbit de la 
reunió 

Data i Lloc Actors 

Entitats d’Assistència 
i protecció legal 

28/02 

Lesbos- Mytilene 

Tessalònica 

Center Legal of Lesbos 

Filoxenia International  



Macedònia central: Tessalònica 



Camps i Punts d’Atenció de població en trànsit- 
retenció: Tessalònica i rodalies 
Àmbit de la 
reunió 

Data i Lloc Actors 

Camps i Punts 
d’Atenció de població 
en trànsit- retenció 

01/03 

Tessalònica 

Refugee Day Center- Alkyone 

Equip operatiu de Diakonia 

Persones Refugiades: Kurdistan, Síria 

EREC-ASL 
 

01/03 

Tessalònica 

Projecte Filoxenia- 
Apartaments llogats per a 
refugiats i espais comuns 

Filoxenia 

Persones refugiades: Kurdistan, Síria,  
EREC-ASL 

01/03 

Tessalònica 

Elpida Camp 

Equip Elpida 

EREC-ASL 

01/03 

Tessalònica 

Camp de Lagdakia 

ESF Grècia 

EREC-ASL 

01/03 

Polycastro 

EREC-ASL 

01/03 

Tessalònica 

Camp de Diabata 

EREC-ASL 

01/03 

Tessalònica 

Refugee Day Center- Alkyone 

Equip operatiu de Diakonia 

Persones Refugiades: Kurdistan, Síria 

EREC-ASL 



Tessalònica. Camps de refugiats de Diabata i 
Lagdakia 



Tessalònica: Allykone Center i Filoxenia 
projecte habitatge 



Tessalònica: Centre Elpida i Magatzem 
Help Refugees 

 



VISITA AL CORREDOR DELS BALCANS 

MACEDÒNIA 

SÈRBIA 

 

2-6 de març  

 

 

 



BALCANS: PROJECTES VISITATS 
FINALITZATS (2) 

Núm. Títol País Presentat  Import 
aprovat  

(€) 

2879 Suport urgent a la població refugiada 
en trànsit a Macedònia 

Macedònia LEGIS 30.000 € 

2853 Intervenció d’emergència per a 
l’assistència sociosanitària i 
l’assessorament a les persones 
refugiades en trànsit a Sèrbia 

Sèrbia Farmamundi-
IDC 

30.000 € 



GEVGELIJA  I  TABANOVTSE 

MACEDÒNIA 



Macedònia 

 La visita a Macedònia es va desenvolupar del 
2 al 3 de març de 2017.  

 

 En el marc de la Missió es varen visitar els 
centres temporals de trànsit de Gevgelija i 
Tabanovtse i el magatzem de Legis al poble 
de Lojane i es va mantenir una reunió a 
Skopje amb l’equip de Legis. 

 

 

 



Mapa dels centre temporals de trànsit a 
Macedònia 



La majoria de persones refugiades es troben en situació de buit legal. 

 

Oficialment, els camps on estan establerts només són espais de pas 
transitoris on hi viuen poc més de 200 persones. 

 

La majoria consideren el territori macedoni com un lloc de pas, creuen 
transitòriament el país des de Grècia. 

 

Segons Legis hi ha més d’un miler de persones refugiades  circulant  per les 
muntanyes que fan frontera amb Sèrbia per seguir camí cap a Europa. 

 

Al 2016 hi va haver un total de 35.000 pushbacks de persones que van ser 
retornades a territori grec. 

CONTEXT A MACEDÒNIA 



Centre Temporal de Trànsit de Gevgelija 



Actualment queden 49 persones registrades 
   31 d’Iraq -de les quals 29 iazidites- 
   18 kurds sirians de Rojava 
   Un total de 28 menors 
 
Els menors no estan escolaritzats 
 
Assistència sanitària oferta per Creu Roja 
 
Les famílies tenen la mobilitat limitada. No 
poden sortir del camp si no van acompanyades per 
la policia o personal de les ONG 

Centre temporal de trànsit de Vinojug, Gevgelija 



Arribada al Centre Temporal de Trànsit 
Vinojug, Gevgelija, Macedònia 



Centre Temporal de Trànsit Vinojug, 
Gevgelija,Macedònia  



Barraques al centre de trànsit i registre Vinojug a 
Gevgelija, Macedònia 

 



Centre Temporal de Trànsit de Gevgelija 

Cartell informatiu de la UNRWA als 
lavabos del centre temporal de 
trànsit de Gevgelija per facilitar 
la denúncia d’abusos entre les 
persones refugiades. 
 
Els equips gestors dels centres de 
trànsit fan un seguiment dels 
col·lectius més vulnerables a patir 
abusos, dones i infants. 
 
La informació es facilita en 
anglès, àrab i farsi. 

 
 



“Com et sentiries tu si hi 
hagués dos dies de la teva 
vida que fossin idèntics? 
Nosaltres fa un any que 
estem així” 

Avi Nuri 
Refugiada siriana a Gevgelija 

20 anys 

Centre Temporal de Trànsit de Gevgelija 



Centre Temporal de Trànsit de Tabanovtse 



Actualment només hi ha allotjades unes 50 
persones procedents de Palestina, Afganistan, 
Síria i l’Iraq. 

 
Quan la ruta dels Balcans es va tancar 1.700 
refugiats van quedar atrapats al camp, però la 
majoria han aconseguit passar a Sèrbia amb 
l’ajut de contrabandistes de persones. 

 
Com a Gevgelija les famílies tenen la mobilitat 
limitada. Només poden sortir del camp 
acompanyades per la policia. 

 
Hi ha presència de la Creu Roja, es fan classes 
d’anglès i hi ha un equip de suport psicològic. 

Centre temporal de trànsit de Tabanovtse 



Camp de trànsit de Tabanovtse, Macedònia 



Camp de trànsit de Tabanovtse, Macedònia 



Camp de trànsit de Tabanovtse, Macedònia 
Frontera amb Sèrbia 



Centre Temporal de Trànsit de Tabanovtse 

“Els residents de Tabanovtse 
estan frustrats, deprimits i 
hipersensibles: no saben què 
passarà amb ells” 

Driton Mialigi 
Vicepresident de Legis 



“La Jungla”, comuna de Lojane, Kumànovo 



 3.486 persones refugiades ateses al punt 
d’atenció a Tabanovtse entre setembre de 2016 
i febrer de 2017 (un 12% de les quals menors 
d’edat). 

 Les màfies de traficants de persones estan 
força actives en aquest “hotspot” i demanen 
uns 1.000 euros per passar els refugiats des 
de la frontera grega fins a Sèrbia.  

  Es calcula que a la zona hi ha uns 700 
refugiats amagats, en trànsit constant per 
arribar a Sèrbia 

 A Lojane Legis té un petit magatzem de 15 m2 
on dispensen de forma gratuïta roba d’abric, 
sabó, calçat, menjar per a nadons i altres 
materials entre els refugiats 

“La Jungla”, comuna de Lojane, Kumànovo 



“La Jungla”, comuna de Lojane, Kumànovo 

Antic molí abandonat que 
serveix de refugi als 
refugiats de “la jungla” 

Camí d’accés a la zona 
coneguda com “la jungla”, 
als afores de Lojane 



“La Jungla”, comuna de Lojane, Kumànovo 

Magatzem de Legis per a la distribució d’articles 
de primera necessitat a les persones refugiades 



Reunió a la seu de Legis, Skopje 

Legis fa lliurament dels informes  



PRESEVO,  BELGRAD, SID 

SÈRBIA 



Sèrbia 

 La visita a Sèrbia es va desenvolupar del 3 al 3 
de març de 2017.  

 

 En el marc de la Missió es varen visitar el 
centre temporal de trànsit de Preshevo, el 
camp informal de l’estació de ferrocarril de 
Belgrad i a la ciutat de Sid els centres de 
Principovac, a pocs metres de la frontera amb 
Croàcia i de l’estació de tren de Sid. També es 
va mantenir una reunió a Belgrad amb l’equip 
d’IDC. 

 



Mapa dels centres temporals de trànsit a Sèrbia 



 A Sèrbia hi ha unes 8.000 persones refugiades que pretenen 
sortir del país en direcció a la zona Schengen.  

 
 Sèrbia està marcada per les guerres dels Balcans dels noranta i 
principis dels 2000, i encara acull 200.000 refugiats de Kosovo.  

 
 El país disposa d’una infraestructura i uns mecanismes 
administratius relativament ben preparats per assumir 
l’arribada de sol·licitants d’asil.  

 
 A la frontera amb Hongria hi ha milers de persones que 
esperen passar, ubicades als camps (o pels seus voltants) de 
Subotica, Sombor i Sid. 

 
 Actualment, a Sèrbia hi ha una vintena de camps de trànsit. 

CONTEXT A SÈRBIA 



Camp de trànsit i registre a Preshevo, 
Sèrbia 



Actualment a Presehvo hi viuen unes 900 persones i és el 
camp més gran de Sèrbia. 
 
La vintena de camps restants que hi ha al llarg del país 
són més petits. La majoria de persones que hi viuen són 
d’Afganistan i Síria. 
 
En general són famílies, però també hi ha gent soltera 
d’Algèria, Bangla Desh o Pakistan. 
 
Algunes d’aquestes persones han començat el procediment per 
a demanar asil a Sèrbia davant les dificultats per sortir 
del país. 
 
Entre juliol de 2015 i febrer de 2016, 1 milió de persones 
van passar per Preshevo. 

Camp de trànsit i registre a Preshevo, 
Sèrbia 



Entrada del camp de trànsit i 
registre a Preshevo, Sèrbia 



Les persones refugiades a 
Preshevo tenen les 
necessitats bàsiques 
cobertes, però viuen 
amuntegades en espais 
separats per plafons o 
llençols i sense cap 
intimitat 

Camp de trànsit i registre a Preshevo, 
Sèrbia 

A Preshevo les persones 
refugiades poden sortir a 
l’exterior però només en 
uns horaris molt concrets, 
amb documentació i 
acompanyats d’alguna 
persona responsable 
(dinamitzador, policia). 



Camp de trànsit i registre a Preshevo, 
Sèrbia 



“Avui creuar la frontera de 
Sèrbia cap al nord és 
gairebé impossible i molt 
perillós per a les famílies. 
Només algunes persones 
solteres ho aconsegueixen” 

Muhammad Suliman 
Refugiat afganès a Preshevo 

17 anys 

Camp de trànsit i registre a Preshevo, 
Sèrbia 



Camp informal a l’estació de tren de 
Belgrad 



Camp informal a l’estació de tren de 
Belgrad 

A Belgrad, al costat de l’estació central de tren, hi ha un 
nucli d’antigues naus industrials abandonades en estat de 
ruïna, afectades per un pla urbanístic conegut com el 
“Belgrade Waterfront”. 
 
Ens aquestes naus, i en condicions totalment insalubres, 
s’hi amunteguen unes 1000 persones, tots homes joves 
majoritàriament afganesos i pakistanesos. 
 
Es concentren al costat de l’estació per tenir accés ràpid 
al tren i dirigir-se a la frontera per intentar creuar-la. 
 
Hi ha menors d’edat (alguns de vuit a deu anys) que van 
sols. Si són interceptats a la frontera retornen a 
l’estació de Belgrad. D’aquest procés en diuen, 
irònicament, The Game. 



Camp informal a l’estació de tren de 
Belgrad 

“Si us plau, ajudeu-nos”, “Si 
us plau, no us oblideu de 
nosaltres” o “Els refugiats no 
som terroristes” són algunes 
llegendes que es poden veure a 
les parets del campament 
informal 

Les condicions higièniques i 
de salubritat a les naus i 
l’entorn són pèssimes 



Camp informal a l’estació de tren de 
Belgrad 



“Quan creuem la frontera i la 
policia ens intercepta, tot 
sovint ens ataquen i ens deixen 
anar els gossos. Ens roben la 
documentació, ens trenquen el 
mòbil, ens peguen i es queden 
amb els nostres diners” 

Hamidullah 
Refugiat afganès a Belgrad 

28 anys 

Camp informal a l’estació de tren de 
Belgrad 



IDC està treballant de forma prioritària en la prestació de 
serveis mèdics a 5 centres, on els darrers 8 mesos han fet 
22.000 assistències sanitàries de primers auxilis. 
 
Per la pressió dels comerciants i productors locals de la 
indústria farmacèutica no poden importar l’equipament i les 
medicines, per tant només poden rebre diners per comprar-los 
a la mateixa Sèrbia. 
 
Denuncien les vulneracions sistemàtiques dels drets humans 
que tenen lloc a la frontera hongaresa i croata. 

Reunió amb IDC 



Centre Temporal de Trànsit- 
Principovac Sid Frontera amb Croàcia 



A només un centenar de metres de la frontera amb 
Croàcia hi ha un edifici que les autoritats 
sèrbies han habilitat com a centre temporal de 
trànsit. De facto, aquest centre està localitzat 
dins territori croata tot i que està sota 
jurisdicció sèrbia. 
  
Les persones del Camp estan autoritzades a 
sortir amb permís al poble veí, on poden accedir 
a comprar aliments i roba i a l’oficina de 
Western Union. 

Centre Temporal de Trànsit- 
Principovac Sid Frontera amb Croàcia 



Centre Temporal de Trànsit:  Estació 
de Tren de Sid Frontera amb Croàcia 

En el camp que hi ha davant de l’estació de ferrocarril de Sid s’hi 
amunteguen entre 250 i 300 persones. 
 
Constantment hi ha gent que marxa, especialment al cap vespre i la 
nit, per intentar travessar la frontera amb Croàcia, a uns cinc 
quilòmetres de distància. 



Centre Temporal de Trànsit:  Estació 
de Tren de Sid Frontera amb Croàcia 

Atenció sanitària i de primers auxilis al centre de trànsit de l’estació 
de ferrocarril de Sid per part de professionals sanitaris 



Eix 1: Assistència en les rutes de fugida: 
Europa-Proposta de nous projectes en estudi 

Títol País Presentat  Import total (€) Aportació 
sol·licitada (€) 

Suport urgent a la població refugiada en 
trànsit per Macedònia 

Macedònia LEGIS 30.000,00 30.000,00 

Intervenció d’emergència per a l’assistència 
sociosanitària i l’assessorament a les 
persones refugiades en trànsit a Sèrbia 

Sèrbia IDC- Initiative for Development 
&Cooperation 

30.000,00 30.000,00 

60.000,00 

En base a les necessitats identificades i els resultats de 
l’execució dels dos projectes executats per Legis a 
Macedònia i IDC a Sèrbia, les entitats demanen mantenir el 
suport a la seva feina als Balcans. 



CONCLUSIONS 

Viatge de 
seguiment i 
identificació 
d’accions a 
Grècia i els 
Balcans 
 



CONCLUSIONS 

Context d’intervenció altament canviant i impredictible: 
L'acord UE- Turquia- 20 de març de 2016 

•  Des del 20 de març de 2016, les rutes de 
trànsit s’han tancat i han esdevingut de 
fugida i/o en espais de confinament on més 
de 60.000 persones estan atrapades entre 
Grècia i el corredor dels Balcans, en una 
situació de vulnerabilitat legal extrema i en 
condicions de subsistència mínimes o 
inexistents. 



CONCLUSIONS 

Context d’intervenció altament canviant i impredictible: 
L'acord UE- Turquia- 20 de març de 2016 

•  Des del 20 de març, al drama de la fugida 
des dels països d’origen a Grècia, s'hi suma 
el trànsit dins Europa, des de Grècia i 
Bulgària cap a Hongria i Croàcia, travessant 
el corredor dels Balcans, ambdós èxodes 
carregats de perills i riscos que les pròpies 
víctimes han d’assumir i gestionar. 



CONCLUSIONS 

Context d’intervenció altament canviant i impredictible: 
L'acord UE- Turquia- 20 de març de 2016 

•  La inexistència de vies legals segures i la 
feble intervenció dels estats implicats per 
protegir les persones que fugen provoca que 
les persones arrisquin les seves vides a mans 
de les màfies.   

• Es detecta una manca de voluntat política i 
d’interès per facilitar, amb mitjans i dignitat, 
el trànsit de les persones que fugen.  



CONCLUSIONS 

Context d’intervenció altament canviant i impredictible: 
L'acord UE- Turquia- 20 de març de 2016 

•  El paper de Turquia com a país "segur" està 
altament qüestionat. La deriva autoritària del 
president Erdogan i les tenses relacions que 
Turquia manté amb alguns països de la UE (Països 
Baixos, Alemanya) fan que els acords signats amb 
la UE puguin esdevenir paper mullat en qualsevol 
moment, provocant nous escenaris en la crisi de 
persones refugiades que no es podrien gestionar 
en clau de contenció de fluxos migratoris. 



CONCLUSIONS 

Respostes difícils en contextos complexos 

• Les accions dutes a terme per les entitats 
estan afectades per molts factors externs: 
interessos geopolítics, rumorologia, decisions 
externes (tancament de fronteres, segregació 
per origen...). Hem constatat la capacitat de 
reacció de les entitats que estan treballant a 
les rutes de fugida per adaptar-se a contextos 
canviants i no aturar la feina humanitària.  



CONCLUSIONS 

Respostes difícils en contextos complexos 

 

• Es percep la incertesa que es viu, entre les entitats i les 
persones refugiades, pel que fa als múltiples i variats 
escenaris que es poden donar a mesura que avanci la 
crisi 

• No hi ha prou capacitats per gestionar el que està 
passant a les rutes de fugida. Les entitats no donen 
l’abast per donar resposta a les necessitats urgents 
generades per la crisi. Es constata que treballen en 
situació d'alta precarietat. 



CONCLUSIONS 

Respostes difícils en contextos complexos 

• Les entitats estan desplegant la resposta 
humanitària sobre terreny, però des de 
l'inici de la crisi, les decisions crucials les 
prenen la UE, Frontex i els estats. Les 
entitats no tenen el control de la gestió de 
la crisi. Les organitzacions han d’afrontar 
els efectes d’aquestes decisions, en un 
context que no depèn d’elles.  



CONCLUSIONS 

Oportunitat dels recursos i necessitats 
identificades, contrastades i sentides per 
les organitzacions que estan gestionant la 
crisi a Grècia i els Balcans 

 

• Hem identificat necessitats comuns i 
diferenciades per país. Les necessitats 
identificades demanden respostes ràpides i 
oportunes, d'acord amb el context canviant de la 
crisis. 



CONCLUSIONS 

Oportunitat dels recursos i Necessitats identificades, 
contrastades i sentides per les organitzacions que estan 
gestionant la crisi a Grècia i els Balcans 

 

• Demandes comuns: 

• La manca d'intèrprets d’àrab i, sobre tot, de farsi, la qual 
cosa dificulta l'efectivitat dels serveis que proporcionen 
per pal·liar el patiment de les persones que fugen.  

• Accions de denúncia i incidència als països europeus 
davant les autoritats estatals i europees 

• Suport psicosocial dins els espais d'atenció a població 
refugiada o migrant, formals i informals 



CONCLUSIONS: Contextos diferents i 
Demandes diferenciades 

 Grècia: persones atrapades, 
en espera (reubicació, 
reunificació familiar o 
deportació) 

Corredor dels Balcans: 
Macedònia i Sèrbia: 
persones atrapades a camps 
de trànsit o en fugida cap a 
espai Schengen 

 

Grècia: persones atrapades, 
en espera (reubicació, 
reunificació familiar o 
deportació) 

 Suport legal en el procés 
d'acollida i sol·licitud d'asil 

 Protecció de la població 
detinguda als camps de 
refugiats, especialment a 
les illes  

 Assistència per una 
estada digna (a Grècia 
continental) 

 Salvament i Rescat (Illes 
gregues) 

 Protecció a la població en 
trànsit (Macedònia, 
Sèrbia, Bulgària, Croàcia, 
Hongria)  

 Enfortiment de capacitats 
a entitats locals implicades 
en tasques humanitàries 
de protecció i proveïment 
de serveis i materials a la 
població en trànsit 

 Proveïment de serveis 
bàsics a la població 
desplaçada: salut, 
alimentació, abric... 

 Suport legal en el procés 
d'acollida i sol·licitud d'asil 

 Protecció de la població 
detinguda als camps de 
refugiats, especialment a 
les illes  

 Assistència per una 
estada digna (a Grècia 
continental) 

 Salvament i Rescat (Illes 
gregues) 



CONCLUSIONS 

 Seguretat vs. protecció i atenció a les persones 
refugiades. La seguretat i la protecció de fronteres prima per 
sobre la seguretat i protecció de les persones 

 

• Les institucions estatals, tret de la policia i l'exèrcit, estan 
pràcticament absents en el procés de gestió de la crisi i resposta a 
necessitats humanitàries de la població en trànsit i en alguns casos 
dificulten que entitats i institucions multilateral puguin treballar en 
la gestió de la crisi dins i fora dels Camps. 

• Les polítiques de la UE fan èmfasi en la protecció i la seguretat de les 
fronteres, i en polítiques de contenció de fluxos de refugiats vers 
Europa. Aquest fet es constata amb totes les dificultats que han de 
fer front les persones que fugen i les que estan atrapades a Grècia i el 
corredor dels Balcans. 



CONCLUSIONS 

L’enfocament integral de la crisi: cal vincular 
acció+protecció+denúncia i coneixement de les causes de 
la crisi (denúncia i EpD) 

 

• Per ser solidaris i solidàries amb la població 
refugiada, no cal esperar a acollir-los a casa 
nostra. 

• La importància crucial de la sensibilització i l’EpD 
en l’explicació i la comprensió de la crisi com un 
fenomen que comença en el país d’origen i que cal 
conèixer-ne les causes. 



CONCLUSIONS 

L’enfocament integral de la crisi: cal vincular 
acció+protecció+denúncia i coneixement de les causes de 
la crisi (denúncia i EpD) 

• Els fluxos migratoris no s'aturaran tot i les polítiques de contenció 
marcades per la UE i Estats membres: Es necessari actuar a casa 
nostra i fora de casa nostra: als camps de refugiats als països de 
primera acollida (Líban, Jordània, Iraq...) i a les rutes de fugida: 
Mediterrània oriental (Turquia- Grècia- Balcans), Mediterrània 
central (Líbia- Itàlia) i Mediterrània occidental (Marroc- Estat 
espanyol). 

• Per tot això seria pertinent organitzar alguna activitat a Catalunya 
on es convidés a representants de les entitats locals que el FCCD 
recolza en la seva atenció a les persones refugiades a Grècia i la ruta 
de fugida dels Balcans. 



CONCLUSIONS 

El suport dels ens locals a la tasca de les entitats que estan 
treballant a Grècia i al corredor dels Balcans 

 

• Es constata la pertinència de continuar donant 
suport a les entitats que estan cobrint les 
necessitats humanitàries en les rutes de trànsit. 
Donar continuïtat a la seva tasca és urgent i 
important, en tant que la crisi humanitària als 
Balcans continua present, encara que hagi 
desaparegut dels mitjans de comunicació. 



Informació d’avenç de la Campanya d’Emergència 
del Fons Català 

Us recordem que podeu entrar al microsite: 
http://monlocalrefugiats.weebly.com/, o bé hi podeu 
accedir des del web del Fons Català, 
http://www.fonscatala.org/, entrant al banner “Món local 
refugi”. 

 

http://monlocalrefugiats.weebly.com/
http://www.fonscatala.org/

