
ON ES DIRIGEIXEN?

Els refugiats es dirigeixen cap a molts llocs 
diferents però com a destins detaquen els països 
europeus (en concret Alemanya és un dels destins 
més triats ) o a països no europeus com  Turquia, 
Liban, Iraq i Jordania. 

QUINS SÓN ELS PAÏSOS QUE MÉS PERSONES 

REFUGIADES ACULLEN ? 

COM ESTÀ SOLUCIONANT 

AQUESTA CRISI LA 

UNIÓ EUROPEA? 

L’actuació de la Unió Europea (UE) davant l’actual onada de 
refugiats i immigrants s’ha caracteritzat per: reforçar l’Europa 
fortalesa per intentar impedir les arribades, subcontractar la 
gestió dels fluxos migratoris a països veïns (Turquia, Líbia, 
Níger) perquè impedeixin la seva sortida cap al Vell Continent i 
la negativa de la majoria d’estats de la UE a assumir un 
repartiment equitatiu dels refugiats. 

La ministra europea d’Afers Estrangers, Federica Mogherini, ja 
va advertir el 2015 que l’onada migratòria havia arribat per 
quedar-se i que calia assumir-ho per gestionar-la 
adequadament. Però la majoria dels països de la UE, tret dels 
que han acollit més refugiats, segueixen sense preparar-se per 
a un augment de la població estrangera al seu territori, ni 
destinen fons addicionals per a educació, sanitat, vivenda 
social i ajudes socials, ni per integrar els immigrants que ja 
resideixen al país. 

ON VAN LES PERSONES REFUGIADES  
QUAN MARXEN DE LA SEVA LLAR ?

La crisi dels refugiats ha revelat la falta de solidaritat 
intereuropea. Mentre que Alemanya, Suècia, Àustria, 
Finlàndia i Dinamarca han assumit la major part de 
l’onada de refugiats, diversos països de la UE es neguen 
a rebre’n (Polònia, Hongria, Eslovàquia, Gran 
Bretanya) i la resta únicament n’ha acollit una fracció 
d’aquells a què s’havien compromès. Dels 160.000 
refugiats de Grècia i Itàlia que la Unió Europea va 
pactar el 2015 redistribuir només se n’han recol·locat 
12.374, segons la Comissió Europea. A Grècia s’hi 
acumulen 62.500 refugiats i a Itàlia l’arribada 
d’immigrants i refugiats va créixer el 18% el 2016 fins a 
arribar a la xifra rècord de més de 181.000. 


