Informació i orientacions per a l'acolliment de persones desplaçades
d'Ucraïna
Posicionament de l’SJM
En un context d'emergència com l'actual, ens sentim commogudes per la
realitat i sorgeix de nosaltres el desig d'actuar, aportar el nostre gra de sorra a
l'acolliment de persones que fugen de la guerra. En aquest moment d'urgència
és fonamental equilibrar el desig d'exercir hospitalitat amb la necessitat de ferho segons criteris que sostenen la nostra manera de procedir: universalitat,
major necessitat i treball en xarxa.
D'aquesta manera, l'SJM en el seu posicionament destaca que l'aportació de les
organitzacions que formen part de la xarxa, així com d'altres amb les quals
comparteix la missió d'acompanyar, servir i defensar les persones migrades i
refugiades, se centra en la tasca que ja s’està fent amb aquesta població: servei
de primera acollida, projectes d'incorporació i inclusió social, i programes
d'hospitalitat per acollir perfils més vulnerables. L'acció en el context de
l'emergència, doncs, s'estructura en dos moments:
-

A curt termini, el nostre repte serà enfortir les nostres capacitats
d'atenció per ampliar la resposta a la realitat, ja sigui per l'arribada de
persones d'origen ucraïnès que se sumen a les que ja estem
acompanyant, com per la disminució de recursos disponibles per
projectes que vagin més enllà de l’atenció a l’emergència. A alguns
territoris ja s'han iniciat accions dirigides a donar resposta a necessitats
detectades a nivell local per part de les organitzacions que formen part
de la xarxa SJM.

-

A mitjà i llarg termini, la nostra major aportació serà continuar enfortint
la nostra xarxa de llars i comunitats d'hospitalitat, per a què segueixin
estant al servei de les persones en situació de més vulnerabilitat,
afavorint-ne la inclusió comunitària i la vida compartida. L'SJM vol
ajudar a canalitzar i fer sostenible en el temps la solidaritat ciutadana
intentant articular aquests esforços amb el conjunt de la resposta a
Ucraïna i, de fons, amb les realitats de la mobilitat humana forçosa que
són manifestacions globals d'una qüestió estructural d’inestabilitat i
violència global.

Informació i orientacions d’interès
En una situació d'urgència com l'actual, en què a més rebem notícies i imatges
constants, es pot generar una dinàmica que ens porti a actuar sense una
reflexió prèvia, sense preguntar-nos què és necessari, possible i pot ajudar
més les persones a les qui volem oferir la nostra ajuda. La nostra resposta serà
necessària més enllà d'aquest moment d'urgència i requerirà poder-la sostenir
en el temps.

(Aquest document s'actualitzarà tan bon punt aparegui més informació)
Donar suport a l’emergència
El treball sobre el terreny (a Ucraïna i als països veïns) del JRS (Servei Jesuïta
a Refugiats) és avui fonamental i requereix del nostre suport, per tal de fer-ho
és possible fer donacions a través de la campanya d'emergència de les
organitzacions de cooperació internacional del Sector Social de la Companyia
de Jesús a Espanya:
https://emergenciaucraniajesuitas.org/
Recollida de material
Ens sumem al criteri d'altres organitzacions que assenyalen que la recollida de
material per ser enviat a la zona de conflicte no és, a dia d’avui, la millor
alternativa. Els motius són diversos: la dificultat per garantir la seva arribada
a destinació atesa la situació actual, el desconeixement sobre les necessitats
concretes a cada moment, l'elevat cost del transport, les dificultats
logístiques, l’opció per la compra a mercats locals… En el cas de medicaments
a aquestes dificultats s’afegeix la regulació específica per a aquest tipus de
productes.
Desplaçament al terreny
A hores d'ara no cal aquest tipus d'ajuda sobre el terreny, però en el cas que ho
fos en el futur, aquesta seria canalitzada a través del Servei Jesuïta a Refugiats
- JRS.
Acolliment de menors
L'acolliment de menors és un procés regulat que cal fer amb les màximes
garanties i sempre pels canals oficials establerts. A cada territori hi ha un
organisme públic amb les competències per a l'acolliment de menors al qual
cal adreçar-se. Es recomana no donar suport o difusió a qualsevol mena
d'iniciativa que no sorgeixi dels canals oficials, especialment quan sigui a
través de xarxes socials.
Acolliment de persones adultes o cessió d’espais
El pla estatal d’acollida activarà places d’acollida per a les persones que
arribin. De manera que l'acollida en famílies no és avui prioritària. No obstant
això, si tens interès a oferir hospitalitat, a SJM hi ha diverses xarxes que
ofereixen acollida a llars a persones migrades i refugiades que acompanyem
als nostres centres.
L’SJM posa a siposició un canal d’atenció per canalitzar les possibles
demandes que puguin arribar, així com consultes o dubtes com oferiments de
col-laboració.
Pots contactar amb el Servei Jesuïta a Migrants per obtenir més informació:
consultas@sjme.org

Informació per a persones ucraïneses que arriben a Espanya
Accés al territori i documentació
Les persones amb nacionalitat ucraïnesa tenen un permís d'estada de 90 dies
en què estan en situació regular i es poden desplaçar per l'espai Schengen. Serà
necessari:
Passaport Biomètric o un altre document de viatge.
Si no es disposa de passaport biomètric és preferible dur a terme els
tràmits d'identificació als països limítrofs amb Ucraïna (Polònia,
Romania, Hongria) amb la documentació següent: certificat de
naixement, document que demostri la seva identitat, document que
acrediti la seva residència a Ucraïna abans del 24 de febrer del 2022.
En el cas de menors d'edat: certificat de naixement del menor, certificat
que acrediti la vinculació familiar o relació amb els tutors o les persones
que acompanyen el menor i es troben al seu càrrec.
Règim Jurídic i Drets
El Consell de la UE ha aprovat la Decisió per la qual entra en aplicació la Directiva
2001/55/CE del Consell, sobre protecció de persones desplaçades i que
permetrà automàticament als ucraïnesos desplaçats residir, treballar o estudiar
a la Unió Europea un any prorrogable fins a tres anys, sense haver de sol·licitar
asil.
-

Permís de residència i treball, vàlid durant tota la durada de la protecció.
Accés a les prestacions previstes al sistema d'acollida:
La primera fase consisteix en acollir-se a un dispositiu on s'ofereix
la cobertura de les necessitats bàsiques, ajudant les persones
beneficiàries a adquirir les habilitats necessàries per al
desenvolupament d'una vida independent.
La segona fase comença quan les persones finalitzen la seva
estada al dispositiu d'acollida i els cal continuar rebent suport
mitjançant ajuts econòmics al lloguer i atenció a necessitats
bàsiques.
- Accés a l’atenció mèdica.
- Els menors de divuit anys tindran dret a accedir a l'educació en les
mateixes condicions que els nacionals del país de la UE d'acollida.
Procediment i accés a la informació i a l’atenció
La informació, així com el procediment concret per a la vostra sol·licitud,
estarà disponible properament, a través d'aquesta pàgina web:
https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/index.htm
S'estableix un punt de contacte amb les entitats gestores del Sistema
d'Acollida a cada província amb un telèfon d'atenció d'urgència 24h a
cada territori (consulteu a la Guia del Ministeri d’Inclusió).
Sol·licitud de Cita Prèvia a les Delegacions d’Estrangeria a cada
Comunitat Autònoma.

D’altres guies útils per a informació
- Preguntes i respostes freqüents sobre la situació a Ucraïna - Càritas
Barcelona.
- CEAR - Guía sobre el asilo en España para personas afectadas por la
guerra en Ucrania.
- Colegios de la Abogacía con servicios específicos para refugiados
ucranianos.
- Guía del Consejo de la Abogacía.

