Barcelona: przybywa młodych
bezdomnych z Maroka
W schroniskach dla bezdomnych w Barcelonie 17% mieszkańców to
młodzież w wieku 18-25 lat. W 2015 roku było to 5%. Widać, że
obniża się wiek osób bezdomnych – nieletni imigranci
pozostający wcześniej pod opieką władz nie są w stanie uzyskać
samodzielności po ukończeniu 18 roku życia.
Powyższe dane zostały ogłoszone w działającym od roku ośrodku
im. Marii Feixa – pierwszym komunalnym centrum dla
młodocianych bezdomnych. Do tej pory z pomocy ośrodka
skorzystało 37 młodych ludzi, z czego większość (73%) to
Marokańczycy.
Tak było w przypadku 19-letniej Sfii, która w wieku 15 lat
przybyła do Melilli (hiszpańskiej enklawy w Afryce Płn.) z
Rabatu. Mówi, że dopóki nie osiągnęła dorosłości przebywała w
ośrodku dla nieletnich, następnie wyjechała do Hiszpanii.
Podczas podróży przez Andaluzję i Murcję imała się różnych
prac – w magazynie, przy zbieraniu truskawek, jako kelnerka
i sprzątaczka. „Do Barcelony trafiłam z Murcji. Przez kilka
dni spałam na ulicach, na Placa Catalunya. Teraz od trzech
miesięcy jestem w Maria Feixa. Biorę lekcje gotowania i uczę
się katalońskiego” – opowiadała.
Laia Ortiz z rady miejskiej i Josep Ricou, prezes Apip-Acam,
fundacji zarządzającej ośrodkiem, podkreślają, że dużą
przeszkodą dla tej grupy jest zdobycie dokumentów potrzebnych
do znalezienia pracy. „Przepisy imigracyjne spowalniają
legalizację i uniemożliwiają im zdobycie pracy, a to z kolei
obciąża ośrodki dla bezdomnych, które nie otrzymują znikąd
pomocy” – tłumaczył Ricou.
Ortiz postulowała o więcej ośrodków takich jak ten, który jest
w 100% zajęty i ma listę oczekujących. Ortiz podkreśliła

również, że obecne procesy mające prowadzić do
usamodzielnienia się młodych emigrantów, którzy nie mogą
liczyć na wsparcie rodziny, okazały się niewystarczające.
Kiedy ci młodzi ludzie kończą 18 lat, są skazani na życie na
ulicach. Przedstawiony niedawno przez wydział ds. dzieci i
młodzieży plan przyjmowania małoletnich cudzoziemców nie
posiadających opieki uwzględnia ten aspekt, ale do tej pory
nie potwierdzono, jaki budżet zostanie przeznaczony na ten
cel.
Przybycie ponad 3600 niepełnoletnich imigrantów w 2018 roku
spowodowało upadek systemu ochrony dzieci i młodzieży, a w
2019 roku przewiduje się, że liczba ta będzie jeszcze większa
– szacuje się, ze przybędzie około 5 400 małoletnich, z czego
większość z Maroka.
Dane przedstawione przez Laię Ortiz wskazują na wzrostową
tendencję bezdomności wśród młodocianych migrantów. W 2015
roku miasto pomogło 482 bezdomnym w wieku 18-25 lat (wydając
darmowe posiłki, zapewniając miejsce w noclegowniach),
natomiast w 2018 roku liczba potrzebujących wzrosła do 1344.
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