Obrir les socie
etats euro
opees als nens i nen
nes refugiiats i a less seves
famílies
La reecrudescènccia de les gu
uerres que ees produeixxen a diversos països haa fet esclataar
una ccrisi de refu
ugiats d'eno
orme magni tud. Els Estats de la Un
nió Europeaa l'han afron
ntat
sensee modificarr el paradigm
ma de la “lluuita contra la immigracció irregularr”, que centtra
els m
majors esforrços en el blloqueig de lles frontere
es. Això ha obligat
o
als reefugiats a
realittzar trajectees perillosos i a posar‐sse en mans de les màfiies per creuuar les frontteres
i arribar als païssos d'asil europeus. Less conseqüèn
ncies són l'increment ccontinuat de
e
mortts en el marr i els trajectes agònics de milers de
d quilòmettres per païs
ïsos de l'Est
d'Eurropa. El gran nombre de
d nens i addolescents que
q estan morint
m
ofegaats, o sofrint
situaacions inhum
manes durant la travesssia, ens oblliga a exigir la immediaata oberturaa de
vies ssegures perrquè els refugiats puguuin arribar als
a països d'asil europeeus sense jugar‐
se la vida ni posar‐se en maans de les m
màfies.
En ell cas dels reefugiats que
e han aconseeguit ja el territori de l'Estat espa nyol, la situ
uació
dels menors tam
mbé planteja importan ts exigèncie
es. La possib
bilitat que l es seves
sol∙licituds d'asil siguin acce
eptades i cooncedides és
é tan restrictiva com laa dels adultts i,
no ob
bstant això,, hauria de tenir‐se en compte l'esspecial prottecció que eels infants i
adoleescents req
quereixen. En
E el cas dells infants no
o acompanyyats, s'està produint un
na
flagrant violació
ó dels seus drets
d
en el pprocedimen
nt de determ
minació de la seva edat, ja
que lles autoritats no donen
n per vàlidss els docume
ents d'identtitat del paíís d'origen i, a
més,, el sistema utilitzat maanca de garaanties i s'ap
plica de la manera
m
méss restrictiva
possible. El drett a la salut dels
d infants té també algunes restriccions, co m l'accés als
serveeis de salut mental, un tema molt important per a aquells que han fugit d'una
guerra, i l'accés a altres serrveis sanitarris no conte
emplats en la seguretatt social.
L'inteerès superio
or de l’infan
nt ha d'apliccar‐se en el cas dels reffugiats ambb mesures
especials de pro
otecció en matèria
m
de ddocumentacció, salut, educació, haabitatge i
preseervació de la
l unitat fam
miliar.

