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La comunicació immediata, els avions o les mercaderies en grans transatlàntics, internet, la borsa, la possibilitat de deslocalització de la producció
industrial, el consum de bens materials
produïts arreu del món, viatjar allà on
vulguis per gaudir d’experiències úniques, conèixer món o fer turisme. Tot
això és possible perquè vivim en un
món interconnectat i interdependent.
Tal com demostren els milers de vídeos
o imatges que esdevenen virals a internet a causa de l’efecte papallona que
generen les xarxes socials, un petit esdeveniment en un lloc concret del món
pot tenir efectes a escala planetària.
Aquests elements han possibilitat,
per exemple, la simultaneïtat de les
protestes de la Primavera Àrab, el 15-M
i el moviment Occupy fa cinc anys, o la
solidaritat arreu del món aquests dies
amb els nadius americans que amb el
moviment anomenat Standing Rock
fan front a la construcció d’una megacanalització que afectaria zones de
gran interès natural.

Formem part d’un
món interdependent
i interconnectat en
tots els àmbits.
Marshall McLuhan, sociòleg canadenc que va viure entre 1911 i 1980, va
explorar les maneres com la societat
feia servir en el seu temps els diferents
mitjans de comunicació. Amb els seus
estudis, encara sense internet ni telèfons mòbils, ja anticipava situacions
comunicatives d’interconnexió total
com les que avui vivim, descrivint una
teòrica cultura electrònica que podem
dir que s’ha fet efectiva.
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Vista des del Centro de Iniciativas Pastorales al barri de Sierramorena, prop de Bogotà.

Aquest món en què les cultures, la
política, l’economia i els espais socials estan interconnectats a través de
mecanismes de comunicació instantània i són dependents entre si, el 1997
McLuhan l’anomenà veïnatge universal.
Ser part del veïnatge global no és
bo ni dolent; ens possibilita coses que
percebem com a positives, però també
suposa grans reptes per a la societat.
Actualment, un dels reptes que es
plantegen per al nostre veïnatge universal, per a nosaltres, com a societat
mundial i a aquells i aquelles que ens
governen, és la situació de les persones
que han de sortir de casa seva per causes de força major i que no hi poden
tornar.

Persones i col·lectius,
com la política i
l’economia d’arreu
ens influïm de manera
instantània en aquest
veïnatge universal.
Qui són, per què han de marxar de
casa seva i on van són preguntes que
ens hem de fer. Un cop n’obtinguem
les respostes, passem a l’acció. Què
fem per respondre a aquesta situació
que compartim? Podem transformar
aquest veïnatge universal en un refugi
adient per a totes aquestes persones
que han hagut de deixar casa seva?

www.sedcatalunya.cat
@SEDCatalunya
#VilarefugiSED

1

CONCEPTES CLAU
Persona sol·licitant d’asil Persona refugiada

Persona desplaçada

Són aquelles persones que
han demanat protecció internacional i la seva demanda
encara està pendent de resolució.

Aquella que ha estat forçada
a abandonar la seva llar o lloc
de residència habitual, com a
resultat o per evitar conflicte
armat, situacions de violència generalitzada, violacions
de drets humans o desastres
naturals o causats per lahumanitat i que no hagin creuat
fronteres reconegudes internacionalment.

Segons la Convenció sobre els
estatuts dels refugiats (Ginebra, 1951), es considerarà refugiada aquella persona que
tingui por raonable de ser
perseguida per causa de la
seva religió, raça, nacionalitat,
pertinença a qualsevol grup
social o opinions polítiques, i
es trobi fora del seu territori
de nacionalitat i no pugui, o
no vulgui, tornar-hi.

La distribució de les categories

Principals països acollidors

Països emisors de refugiats 2015

Desplaçats interns el 2015

Les xifres s’expressen en milions (M) de persones (1.000.000), a partir de l’informe de l’ACNUR “Tendencias globales” de final del 2015.
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A finals del 2015 l’Alt Comissionat de
les Nacions Unides per als Refugiats
(l’ACNUR) va realitzar un informe en
què feia un repàs extens de les realitats
de moviments forçosos de persones
arreu del planeta.
En aquest informe parla de 65,3 milions de persones desplaçades registrades segons els estats membres de
l’ONU, ls quals gairebé dos milions serien noves persones refugiades el 2015.
Això implicaria que desplaçat/da seria
la divuitena nacionalitat més nombrosa per darrere de la República Islàmica d e l’Iran i per davant de França i el
Regne Unit. Segons aquestes dades,
per tant, nou de cada mil persones del
planeta són fora de la seva llar per causes alienes.

Alguns joves de la Fundación Huellas, a Medellín, l’estiu de 2016.

“Desplaçat/da”
és la divuitena
nacionalitat del món

Cada minut de 2015 hi
va haver 24 persones
fugint de casa seva

Igualment, l’ACNUR relata que cada
minut del 2015 hi hauria 24 persones
que es veurien obligades a marxar de
les seves llars, l’equivalent a una aula
d’Educació Infantil a una escola catalana que hagués de realitzar un simulacre d’evacuació cada minut. T’ho imagines?

de 8’6 milions de desplaçats el 2005.
Des de 2006 les dades estimen que el
nombre de desplaçats va en augment
arreu del món, especialment per tres
raons que explicarem en aquest document: Els conflictes armats, la vulneració sistemàtica dels drets humans i el
canvi climàtic.

Si parlem de la situació de les persones refugiades al llarg de la història recent, l’anterior pic numèric va ser l’any
1992 amb prop de divuit milions de
persones fora de les seves llars, en un
context de fins a 30 conflictes armats
arreu del món que van suposar gairebé sis milions de morts arreu del món
(guerres iugoslaves, guerres civils al
Salvador, Algèria, el Sudan, a Sri Lanka,
la guerra del Golf, el final de la Guerra Freda, guerra entre Etiòpia i Eritrea,
etc.). El 1994 podem parlar d’una crisi
de refugiats a l’Àfrica, fruit del genocidi
a Ruanda que va suposar tres milions
de refugiats pels països veïns, a més
d’aproximadament un milió d’assassinats.

Actualment, la inestabilitat a l’Orient
Mitjà ha fet que desenes de milers de
persones marxin de les seves cases i
ciutats, tal com han hagut de fugir de
manera sostinguda colombians durant
molts anys, i africans de diferents nacionalitats. La situació actual és notícia i
ja fa temps que dura, perquè aquesta
crisi de refugiats és conseqüència, en
part, de les guerres que va iniciar George Bush fa més de quinze anys, que van
donar peu a les manifestacions antibel·
licistes més grans de la història arreu
del món, i també a Catalunya.

Després d’això, un període d’estabilitat política general va fer millorar
aquestes xifres, i amb elles la situació
de milions de persones, fins un mínim
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El moviment de persones que fugen
de le guerres és, en la seva majoria, en
direcció a Europa, i això és vist per alguns sectors socials com un perill per
la pròpia identitat cultural. Mentrestant, moviments i persones arreu d’Europa vetllem per transformar la nostra
terra en una terra d’acollida.
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EL MAPA DE LA VILA REFUGI
El Salvador, Guatemala, HonColòmbia
dures i Mèxic
L’informe de l’ONU Women on the run
analitza la situació de creixent violència
contra les dones als països de l’Amèrica
Central. Un nombre notable de dones
fugen de la violència, l’abús, les amenaces i l’extorsió per part de grups violents o de les mares (bandes).
L’ACNUR ha acceptat recentment
que la categoria “dona”, així com el col·
lectiu LGTBI pot ser considerat com a
demandant d’asil

Els conflictes al llarg del segle XX
s’han succeït a Colòmbia. A les acaballes de la primera meitat de segle, La
Violencia va suposar la mort de més de
200.000 persones i el desplaçament a
altres zones del país per part de 2 milions de persones, d’un total d’11 milions
de colombians en aquell moment.
A dia d’avui, els conflictes han mutat
al llarg del temps, però la guerra de
guerrilles als entorns rurals i selvàtics,

així com les lluites de poder dels narcotraficants segueixen garantint la violació permanent dels drets humans a
Colòmbia, una situació de la qual fugen
els habitants.
El procés de pau es troba aturat per
un referèndum, mentre que 6,9 milions
de persones desplaçades s’aglutinen
en barris d’invasió (barraquisme) a la
perifèria de les grans ciutats, privades
de drets fonamentals.

Eritrea
L’ONU i Amnistia Internacional assenyalen greus violacions dels drets humans en aquest país de la banya africana. Les persones que en fugen són el
segon grup més gran que creua el Mediterrani, després dels sirians.
La raó és un servei militar obligatori
per a homes i dones que és, en realitat,
una manera d’esclavatge. Es reclutaen
els joves abans de complir la majoria
d’edat (a vegades amb només quinze
anys) i té una durada arbitrària (hi ha
persones que hi han estat fins la cinquantena). Durant aquest servei militar s’assignen feines diverses com ara
la construcció o la mineria.

SÍRIA
PALESTINA

MÈXIC

AFGANISTAN
IRAK

PA

IEMEN
GUATEMALA
EL SALVADOR

ERITREA

HONDURES

COLÒMBIA

REPÚBLICA
CENTREAFRICANA

SUDAN
DEL SUD

SOMÀLIA

REPÚBLICA
DEMOCRÀTICA
DEL CONGO

No hi ha periodistes ni grups polítics
que facin oposició al president Isaias
Afewerki, que ja ha esclafat la dissidència amb tortures, persecucions i empresonaments. Més del 5% de la població ha fugit ja d’aquest petit país.

República Democràtica del Congo, República Centreafricana i el Sudan del Sud
El 80% del coltan mundial i grans
reserves d’altres minerals són la maledicció de la República Democràtica
del Congo (RCD); és també un dels països potencialment més rics del món
amb 21,2 trilions d’euros en minerals
al subsòl, però té la tercera pitjor situació econòmica per càpita mundial. La
situació política és, de facto, dictatorial,
ja que el president electe Joseph Kabila
porta dos anys endarrerint les eleccions. El setembre del 2016 una manifestació que reclamava la convocatòria
immediata va acabar amb 50 morts.
Grups autònoms armats controlen
moltes zones de la RDC; trafiquen amb
els minerals que extreuen treballadors
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precaris i sotmeten els poblats saquejant-los i violant les dones i nenes que
hi viuen. El feminicidi és emprat com
una tàctica de guerra, i un estudi de
l2011 quantificava en 1.150 les dones
atacades cada dia.
A la República Centreafricana (RCA)
la guerra civil entre Séleka i Antibalaka encara fragmenta el territori malgrat l’acord de pau del març de 2015.
453.000 ciutadans han fugit al Txad i al
Camerun, entre d’altres països, mentre
que 447.000 persones deplaçades internes; segons les dades d’ACNUR , per
tant, almenys un quart de la població
del país ha estat fugida del país arran
dels diversos conflictes que s’hi han

encadenat en els darrers anys, amb el
repte afegit d’uns 10.000 infants que
han estat implicats en actes de guerra.
Cinc anys després d’una independència que va costar la vida a 300.000 persones, i que va suposar que 2,3 milions
de sud-sudaneses haguéssin d’abandonar les seves llars, el país més jove
del planeta, Sudan del Sud, es torna a
trobar a les portes del conflicte armat.
És el tercer espai més ric en petroli
d’Àfrica, i els EUA i la Xina ho saben. La
violació de dones i nenes per part de
militars de l’estat és constant fora dels
camps de refugiats, i els drets humans
queden sotmesos als designis dels milicians.
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Somàlia

El Iemen

Somàlia viu una situació de crisi humanitària des de fa anys. La sequera
agreuja el dèficit d’aliments d’una població tradicionalment pesquera que
ha vist com els darrers anys les seves
costes s’han omplert de petrolers i vaixells militars.

la principal activitat econòmica dels
habitants de la zona. Els antics pescadors somalis, que veuen expropiades i
contaminades les seves aigües i ja no
poden viure de la pesca, transformen
la seva antiga ocupació en la pirateria,
capturant i saquejant naus.

La situació estratègica del golf
d’Aden, que comunica l’oceà Índic amb
el mar Roig, sembla justificar l’expropiació de les aigües que suposaven

Aquest seguit de situacions violentes
i de pobresa afecten la població general, que fuig del país.

El país més pobre de la península
aràbiga es troba en guerra. La minoria
houthi, que ja s’havia alçat en armes
el 2001, menspreà els resultats d’unes
eleccions en què només hi havia un
candidat, Mansour Hadi, i el força a exiliar-se després d’ocupar la capital i el
sud del país als inicis del 2015. La resta
de països de la península i altres d’africans donen suport al govern electe
mentre Al-Qaida trinxa el territori. Els
civils fugen a Oman, l’Aràbia Saudita o
Djibouti.

Síria, l’Iraq, l’Afganistan i el Pakistan
La població de Síria, de l’Irak, de l’Afganistan i del Pakistan fuig de les guerres que estan esdevenint cròniques.

N

La inestabilitat política en aquestes
zones, separades entre sí per l’Iran, ve
donada per raons d’estratègia geopolítica, la més coneguda de les quals és
la siriana. Descrivim l’èxode d’aquests
milions de persones com a crisi dels
refugiats, perquè la seva acollida és un
repte per als països del nord com Turquia, Alemanya o Espanya. Aquests estats, per cert, han estat implicats en les
guerres de què fugen ls desplaçats.

AQUISTAN

Palestina
Més de cinc milions de persones són
descendents dels palestins que van
veure ocupada la seva terra en ser creat l’Estat d’Israel el 1948. Aquestes persones viuen en 59 camps de refugiats a
la zona, a Cisjordània o Gaza (dins l’estat d’Israel), o als països veïns.
La guerra entre israelians i palestins és latent durant tot aquest temps
d’ocupació, i la vulneració dels drets
humans per part de l’exèrcit israelià és
causa de denúncia de nombroses organitzacions. Israel, però, compta amb
el suport internacional i armamentístic
dels EUA, de manera que la lluita és clarament desigual.
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L’Afganistan fa quinze anys que acull
una guerra que va començar George
Bush, acollint-se en l’article 51 de la
Carta de les Nacions Unides. Segons
aquest article, els estats tenen dret a la
legítima defensa, i Bush va establir que
qualsevol estat que acollís “terroristes”
rebria el mateix tracte que les organitzacions “terroristes”. Un cop enderrocat el govern d’aquest país per part
dels soldats de l’OTAN, va començar la
guerra civil entre diverses faccions autòctones, que encara dura. En total, 1,2
milions de persones han fugit del país.
El 2003 l’ofensiva de Bush s’amplia
a l’Iraq, acusant el seu govern d’estar
produint armament il·legal i finançant
el terrorisme. L’ocupació militar multinacional va establir un suposat govern
democràtic després del judici a Saddam Hussein. Després de la retirada
de les tropes estrangeres el territori va
quedar preparat perquè una coalició
entre els favorables a l’antic lideratge
baasista, els extremistes sunnites i AlQaida s’organitzéssin militarment per

prendre el control del país. Es calcula
que fruit d’aquest conflicte, prop de
dos milions d’iraquians han fugit del
país, mentre que 2,5 milions s’han desplaçat dins les seves fronteres.
També el Pakistan va rebre diversos
atacs per part dels Estats Units, acusat
d’acollir terroristes. La intervenció militar en territori pakistanès per assassinar el líder saudita Ossama bin Laden
el 2011, per ordre de Barack Obama,
va detonar la tensió al nord del país, a
la frontera amb l’Afganistan, on grups
mujahidins combaten un estat que no
déna al abast.
Més de sis milions de sirians han fugit
del país després que hi esclatés la guerra civil. Fruit de la repressió violenta de
les primeres protestes de la Primavera
Àrab en contra del règim d’Al-Assad,
l’ONU estima que ha mort un quart de
milió de persones en un país que ara
es troba dividit entre els partidaris del
règim, els rebels, les forces d’Al-Qaida
(que pretenen establir un “Estat Islàmic” en aquest territori juntament amb
la part de l’Iraq que controlen) i els
kurds.
La comunitat internacional qüestiona gairebé qualsevol intervenció militar realitzada en aquesta zona i la tensió augmenta mentre la situació de les
persones en ciutats com Alep és cada
cop més crítica.
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CAUSES DELS MOVIMENTS
Existeixen tres causes globals que fan que avui en dia el nostre
món sigui un món en moviment, on milions de persones es veuen
forçades a abandonar la seva llar per cercae un futur millor.
Conflictes armats
La primera de les causes que fa que la
gent fugi de casa seva són els conflictes
armats. Aquesta causa acumula més
de 60 milions de persones refugiades
o desplaçades internes. Els conflictes
armats provoquen, a més de la mort
de moltes persones, violacions sistemàtiques dels drets humans i, especialment, els de les dones i els infants.
Només els infants sumen la meitat de
les persones considerades refugiades
o desplaçades.

Vulneració estructural
dels drets humans
El que històricament coneixem com a
pobresa i exclusió social és una de les
principals causes de migració.
Les situacions de pobresa no només
tenen un component econòmic, sinó
que existeix pobresa allà on hi ha una
vulneració clara dels drets humans.

Canvi climàtic
Les catàstrofes ambientals, en gran
part produïdes per l’escalfament global,
estan posant en risc la supervivència
de milions de persones, especialment
als països empobrits. El monocultiu,
l’ús indiscriminat de recursos naturals
o la gestió inadequada del material de
rebuig afavoreixen l’escalfament global, que té conseqüències fatals per al
planeta i les espècies que hi vivim.

Joves ex-soldat al programa de reinserció i formació agrícola de l’ONG Kizito, a Berberati.
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SED ACTUA
SED actua en 45 països a tot el món
desenvolupant projectes de desenvolupament i d’incidència política el col·
laboració amb organitzacions locals.
Des de la seva creació el 1992, SED ha
realitzat desenes de projectes per garantir l’accés als drets humans de les
comunitats dels països empobrits.
Especialment, com a organització no
governamental per al desenvolupament d’arrel marista, SED es dedica a
la promoció i defensa dels drets dels
infants procurant incidir de manera
global en els espais on desenvolupa la
seva tasca.
Amb un enfocament específic en la
promoció dels drets dels infants, SED
ha tingut una incidència cabdal, per
exemple, en l’accés a l’educació dels
infants més exclosos. A Tanzània, l’escola d’educació especial Masonga possibilita que una quinzena d’infants amb

Gràcies a l’èxit de
Masonga, ha canviat
la mirada dels tanzans
vers els infants amb
discapacitat auditiva
discapacitat auditiva puguin aprendre,
mentre que sense aquest recurs no
haguéssin estat escolaritzats. Gràcies
a aquesta petita escola de tres professors, ja són moltes les institucions i
organitzacions a Tanzània que han canviat de parer: Han vist que els infants

amb capacitats diverses poden tenir
oportunitats d’aprendre i conviure.
A Catalunya, SED promou un programa de suport a treballs de recerca amb
temàtica social que anomenem Joves
i Drets (www.jovesidrets.cat). A través
d’aquest programa s’ofereix la possibilitat d’acompanyar treballs de recerca
de Batxillerat als alumnes que ho desitgin, així com un seguit de recursos
específicament triats per a aquest tipus de treballs. Igualment, hi ha la possibilitat d’articular aquests treballs en
xarxa i donar-hi una continuïtat i transcendència a través dels mitjans propis
de SED i de l’entitat Marista amb veu a
l’ONU, l’FMSI.

A través de l’FMSI,
SED té veu al Comitè
dels Drets de
l’Infant a Ginebra
A la República Centreafricana, un
dels nuclis més afectats per les guerres
a l’Àfrica, SED Col·labora en els projectes impulsats per l’ONGD Kizito. 120
infants, víctimes de l’adoctrinament
de les guerrilles Séléka i Antibalaka a
la zona de Berberati, són beneficiaris
del programa pel desarmament, la reinserció i la construcció de la Pau, en
col·laboració amb les Nacions Unides.
Mitjançant aquest programa d’arrel
comunitària, i amb la col·laboració de
desenes de famílies de la zona que

Infants a l’escola Masonga, a Tanzània, l’estiu de 2016.
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acullen a casa seva alguns dels adolescents, els joves aprenen oficis i reben
una educació que vol facilitar la cura de
ferides d’arrel molt profunda.
SED participa de manera prioritària
amb les persones damnificades al conflicte sirià, fent suport a l’escola dels
Maristes Blaus d’Alep, ciutat completament destruïda a causa de la guerra.
L’escola ha continuat la seva activitat
gràcies al compromís dels seus educadors, germans i voluntaris. Un refugi de
pau en un entorn hostil.

SED fa suport als
infants i famílies
víctimes de les guerres
d’Orient Mitjà des
del Projecte Fratelli
al Líban i amb els
Maristes Blaus d’Alep.
També treballa pel Projecte Fratelli,
al Líban, on s’estan atenent centenars
d’infants de diferents nacionalitats
arribats en un país que acumula més
d’1,3 milions de persones refugiades.
Els Germans Maristes i els Germans de
la Salle s’han unit per oferir servei educatiu junt amb professionals i persones
voluntàries del propi país.
SED i el Secretariat de Col·laboració
Missionera Internacional participen
en els projectes d’educació per la pau
a Colòmbia que tira endavant l’ONGD

Dos nens al casal d’estiu del projecte Fratelli, al Líban.
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SED ACTUA
Fundemar. De fet, quatre voluntàries
de SED han participat, l’estiu de 2016,
en projectes educatius del país. Diverses organitzacions vinculades als Maristes treballen en barris d’invasió a la
vora de ciutats com Medellín, Bogotà i
Villavicencio, fets amb autoconstruccions per famílies que fugen de les zones rurals, on el conflicte armat entre
guerrilles i el govern és massa intens
per viure-hi.
Des dels seus inicis, SED té en compte la dimensió ecològica en tots els
seus projectes. Al Paraguai i a Tanzània, vetllem per la recuperació d’espècies vegetals ancestrals, així com per la
gestió comunitària dels cultius d’autoconsum. Aquesta proposta és una alternativa que s’està mostrant eficient a
diferència del monocultiu de soja que
amenaça amb desposseir les comunitats i amb empobrir la terra.
A Catalunya, SED articula campanyes d’Educació pel Desenvolupament
basades en el decreixement, com la
d’enguany amb el lema “Consumir el
Just i Necessari depèn de tu”, des de
la qual es faciliten materials i recursos
pedagògics per treballar amb infants i
joves la temàtica del consum. Les maneres com consumim o com gestionem
els residus, impliquen una relació concreta amb el medi ambient i amb les
persones d’arreu del món concreta.

Foto dels barris de Colòmbia amb desplaçats***AGADFGADFGASBUSEFNDK

En aquest veïnatge universal,
el que tu fas ho canvia tot
Pots col·laborar econòmicament a
través d’una donació puntual i també
pots associar-te per a fer donacions periòdiques segons et convingui.

Pots participar dels Camps de treball-missió que organitzem cada estiu
arreu del món en els projectes amb
què col·laborem. També pots fer estades més llargues de servei en comunitats amigues.
Et necessitem per formar part dels
nostres equips de treball o grups locals.
L’equip de formació, el d’educació,
l’equip d’incidència i els grups locals
treballen tot l’any pels objectius de
SED. Tu també hi tens molt a fer!

Pots compartir aquest document
quan ja l’hagis llegit. D’aquesta manera aprofitem millor els recursos naturals, i potser a algú altre li interessa!
També pots fer-ho virtualment des
de les nostres xarxes!

Segueix-nos a les xarxes i estigues
informada virtualment de l’actualitat
de l’ONG a través del BATEC, el nostre
butlletí mensual.

SED Catalunya
C/Vallespir, 162. 08014, Barcelona
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

