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Presentació

Presentació
L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) advoca per l’educació com un dret
fonamental -recollit en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 i en la
Convenció dels Drets de l’Infant de 1989- al qual tots els nois i noies haurien de tenir accés, sense
distincions pel que fa a lloc de naixement, condició social, gènere, religió o cultura. Malauradament,
malgrat els esforços de l’ACNUR i les seves contraparts per garantir aquest dret, encara hi ha milers
d’infants i joves, en diferents països del món, obligats a fugir a causa de la persecució, la guerra i les
violacions dels Drets Humans, que no tenen accés a l’educació.
Per tal de conèixer aquesta realitat i totes les que formen part de la condició de refugiat, el Comitè
Català de l’ACNUR, dins les seves tasques de suport a l’Agència de l’ONU per als Refugiats, impulsa
diferents programes de sensibilització i educació per al desenvolupament, entre els quals es troba
Escoltem els Refugiats, del qual forma part el material educatiu que aquí us presentem. Es tracta
d’una eina pensada perquè els nois i noies coneguin de ben a prop les circumstàncies i els motius
pels quals una persona ha hagut de fugir i abandonar la seva llar en contra de la seva voluntat, creuar
fronteres, i establir-se en un nou país, en aquest cas, el nostre.
Tenim la convicció que proveir de materials específics a l’ àmbit educatiu és indispensable a l’hora
de fomentar els valors de tolerància, respecte i solidaritat entre els més joves, conscients que
és fonamental generar un esperit crític sobre els problemes de la vida real. I pensem també, que
d’aquesta manera estenem el mandat propi de l’ACNUR de protegir les persones que s’han vist
desarrelades a la força, els refugiats i desplaçats, i ho fem tot despertant les consciències de les
societats que les acullen.
Per a la seva realització hem comptat amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (ACCD), l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona que han
confiat de nou amb l’ACNUR per seguir desenvolupant la tan necessària tasca de l’Educació per al
Desenvolupament i l’Educació en Valors per crear tots plegats una societat més justa.
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Justificació

Justificació
Al món hi ha prop de 45 milions de persones desplaçades per la força. Són els anomenats refugiats
i refugiades, desplaçats i desplaçades interns, els sol·licitants d’asil.... N’hi ha que sobreviuen en
campaments d’emergència, d’altres viuen de manera precària com a sol·licitants d’asil mentre
esperen una resolució legal de la seva condició que els permeti acollir-se al dret d’asil, i unes
quantes, les més afortunades, han estat reconegudes com a refugiades i s’han integrat en societats
que els han donat acollida i una possibilitat de futur.
Algunes d’aquestes persones viuen molt a prop nostre, a Catalunya. Desenes de refugiats i refugiades,
persones desarrelades a la força, han estat acollides als pobles i ciutats del nostre país. No obstant
això, desconeixem qui són, i el que és pitjor, desconeixem el per què van haver de fugir de casa
seva, abandonar-ho tot i venir al nostre país. Aquest fet ens impedeix ser conscients de la greu
problemàtica que suposa la vulneració dels Drets Humans i la persecució a la qual, avui en dia,
estan sotmesos molts homes i dones.
Al mateix temps, aquesta desconeixença és un símptoma que demostra la necessitat de treballar
amb les generacions més joves per recuperar la memòria del desplaçament forçat a Catalunya, que va
afectar l’Estat Espanyol en la Guerra Civil de 1936 a 1939, amb la finalitat de recordar d’una manera
objectiva el passat més recent i que això permeti estimular la comprensió del temps present.
Per aquesta raó, i pensant en el futur, creiem que és molt important donar a conèixer als joves
catalans l’existència del fenomen del desplaçament forçat . És per això que des del Comitè Català de
l’ACNUR hem impulsat el Programa Escoltem els Refugiats, una sèrie de testimoniatges mitjançant
els quals els nois i noies tenen la possibilitat de conèixer un refugiat o refugiada en primera persona.
En aquestes xerrades, refugiats i refugiades vinguts de diferents països del món expliquen la seva
història de vida, els diversos motius que van provocar la seva fugida, l’epopeia viscuda i la seva
integració al nostre país. Alguns d’ells amb experiències on la lluita per la supervivència els ha portat
a tenir vivències realment sorprenents, que ara comparteixen directament amb els nois i noies.
Per situar en context i complementar els testimoniatges, Escoltem els Refugiats ofereix la Guia
Didàctica que teniu a les mans, un material elaborat per un equip de pedagogs, que pretén facilitar
la tasca dels mestres de secundària i/o batxillerat, a l’hora d’introduir els alumnes en la matèria
i aprofundir en totes aquelles qüestions tractades a la xerrada i en l’audiovisual que s’hi projecta.
Escoltem els Refugiats es proposa per a nois i noies de 14 a 18 anys amb la intenció d’assolir els
següents objectius:

1.

2.

Millorar entre els
joves catalans el
coneixement dels
fenòmens migratoris,
especialment els
vinculats al refugi.

Donar a conèixer,
treballar i fomentar
el respecte pels
Drets Humans.

3.

4.

Recuperar la memòria
històrica dels efectes que
va tenir el desarrelament
forçat a Catalunya, com a
primer pas per evitar la seva
reproducció en el futur.

Prevenir el racisme i
la discriminació vers
la població refugiada i
sol·licitant d’asil, i els
immigrants en general.
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Orientacions didàctiques

Orientacions didàctiques

Per a nois i noies de
14 a 18 anys i adults

La proposta Escoltem els refugiats es presenta estructurada en tres parts:
A. Treballs previs a l’aula sobre els continguts bàsics amb l’ajuda d’aquesta guia didàctica.
B. Xerrada a càrrec d’un dinamitzador i una persona refugiada, ajudats de material audiovisual.

Es pot oferir en
català, castellà,
anglès o francès

C. Diàleg-debat en el qual participen alumnes, professors, persona refugiada i dinamitzador.

A. TREBALLS PREVIS A L’AULA
El desenvolupament dels treballs previs a l’aula, que és l’objecte d’aquesta guia, s’organitza en
diferents etapes:

1. Presentació dels continguts bàsics
Objectiu: Conèixer uns conceptes i un glossari bàsics.
Aquesta presentació s’organitza al voltant de cinc unitats. Cada una d’elles desenvolupa un tema
concret. Sobre aquest tema es formula una introducció teòrica que dissenya un camp ideològic de
la situació dels Drets Humans, especialment en tot allò relacionat amb la situació del desarrelament
forçat al món. També s’insereixen unes definicions bàsiques que permeten als alumnes entendre la
situació que se’ls proposa, amb els quals poden elaborar uns criteris propis i desenvolupar-los amb
un vocabulari adient.
Es suggereix que aquesta activitat la presenti el professor, fomentant breus intervencions, i aclarint
els dubtes conceptuals que sorgeixin, sempre a la recerca de definicions simples, però precises, dels
conceptes exposats.
Temps aconsellat per a la presentació: 20-25 minuts.

2. Activitats
Cada una de les unitats bàsiques inclou dues o més activitats diferents per a complementar
els continguts teòrics exposats en la primera part de la sessió preparatòria.
a) Activitat 1: Text per un diàleg.
Objectiu: Analitzar un text breu i comparar-lo amb la pròpia realitat.
Amb els conceptes i definicions plantejats a la introducció teòrica, es tracta ara d’analitzar un text
i portar el seu anàlisi a la realitat propera que viuen els joves. S’hi ha d’estudiar els conceptes que
en ell apareixen i veure si tenen o no compliment en la nostra vida quotidiana, real i teòrica.
Es suggereix fer la lectura i conclusions treballant tot el grup en conjunt, repartint el text per a què
tots puguin llegir-lo alhora o bé utilitzant una pissarra, projector o similar.
Temps aconsellat de lectura i conclusions: 15 minuts.
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Orientacions didàctiques

b) Activitat 2: Activitats específiques.
Objectiu: Situar el jove en la realitat colpidora del desplaçament forçat mitjançant una dinàmica
que permeti el treball tant en grup com individual.
Durada de les activitats: Temps variable.
Cada una de les activitats específiques ve acompanyada d’una petita fitxa.

B i C. XERRADA I DIÀLEG
La sessió s’inicia amb la projecció d’un vídeo que planteja la globalitat de la tasca de l’ACNUR
i el problema del desarrelament forçat.

Després de l’exposició inicial del dinamitzador d’ACNUR i del testimoni, els nois i noies poden establir un diàleg amb el refugiat/da
per tal de resoldre els dubtes que els plantegi la seva explicació i interactuar-hi per conèixer de prop la seva situació.
© Catalunya amb ACNUR
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Orientacions didàctiques

El dinamitzador, en la seva intervenció,
busca consolidar els conceptes i valoracions
presentats en els treballs previs i l’audiovisual,
tot establint un diàleg amb els alumnes.
La part fonamental de la proposta és la
intervenció d’una persona refugiada i/o
sol·licitant d’asil resident al nostre país que
explica la seva trajectòria humana, l’experiència
personal que l’ha dut a abandonar la seva terra.
És una història de vida mitjançant el testimoni
en primera persona que explica tant les causes
de la seva fugida com la seva experiència
personal en l’acollida rebuda al nostre país.
Els relats que fan són exemple dels diferents
motius pels quals han estat obligats a fugir i que
recull la Convenció de Ginebra de 1951. Uns han
estat perseguits per motius religiosos, d’altres
per motius ètnics, polítics, per pertànyer a un
grup social determinat o, fins i tot, per les seves
opcions sexuals.
Amb el testimoni en primera persona que ha
patit el desplaçament forçat i que viu entre
nosaltres no només volem fomentar entre els
joves catalans el coneixement del fenomen
del desarrelament i els efectes que tenen les
violacions dels Drets Humans, sinó també ajudar
a reflexionar sobre aspectes que ens afecten
de manera molt propera, com la tolerància,
l’acceptació de la diferència, de la immigració...
La presentació de la persona refugiada finalitza
amb un diàleg obert amb els nois i noies que
exposen les seves preguntes i, sovint, obren
unes vies de clar compromís social, i fins i tot
emocional, amb les persones que han buscat
refugi i asil.
Temps: Aproximadament 1 hora i 30 minuts.
Nombre de persones assistents: Es recomana
que un màxim de 2 classes (50-60 persones)
assisteixin a la xerrada.
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Els testimonis participants al circuit de xerrades provenen de
diversos països del món i responen a diferents perfils i causes
de refugi. La seva intervenció es pot dur a terme en català,
castellà, anglès i francès.
© Catalunya amb ACNUR

ESCOLTEM ELS REFUGIATS és una activitat
adaptada al currículum escolar de l’Educació
Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat.
Els seus continguts han estat dissenyats per
a encaixar-la perfectament dins el programa
de les assignatures Educació per a la
Ciutadania i els Drets Humans, de 3r d’ESO,
i Educació Ètico-Cívica de 4t d’ESO, així com
a Història del Món Contemporani i Filosofia
i Ciutadania de Batxillerat.
Alhora, és una activitat fàcilment
programable dins unes jornades de
solidaritat o la commemoració del Dia
Internacional de la Pau, el Dia dels Drets
Humans o el Dia Mundial del Refugiat.

Circuit de xerrades Escoltem els refugiats Guia Didàctica per a l’educador

Unitat 1. Els Drets Humans

Unitat 1. Els Drets Humans
Concepte
S’anomena Drets Humans a totes aquelles llibertats, facultats o reivindicacions relatives al dret
bàsic de les persones a poder portar una vida digna, i que es considera que li corresponen i li han
de ser garantits pel sol fet de ser persones, sense cap discriminació en funció de factors personals
de l’individu com ara gènere, religió, ètnia, cultura, llengua, orientació sexual, opinió política, etc.
És en aquest sentit que diem que són universals, doncs els mateixos drets són aplicables a totes
les persones, sense distincions.
Els Drets Humans són inherents a la persona i es proclamen com a sagrats, inalienables,
imprescriptibles, irrenunciables i més enllà de qualsevol poder polític.

Declaració Universal dels Drets Humans
La Declaració Universal dels Drets Humans (DUDDHH) és una resolució adoptada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948. El seu objectiu és promoure i potenciar
el respecte pels Drets Humans i les llibertats fonamentals de les persones. Aquesta Declaració
proclama els drets individuals, civils, polítics, econòmics, socials i culturals bàsics de les persones,
i que no tenen altre límit que els drets dels altres, l’ordre públic o les necessitats del bé comú.
Entre els Drets esmentats per la Declaració trobem els anomenats fonamentals, i que són els que
aporten la dignitat a la persona, com el dret a la vida i a la llibertat, a la seguretat personal i jurídica
(no detenció arbitrària, dret a judici just i presumpció d’innocència), la privacitat personal, llibertat
de residència i, també, s’hi recull per primera vegada el dret a l’asil. Altres drets que s’hi declaren són
la llibertat de pensament, a la propietat, la religió, el treball, salut, descans, associació, ensenyament,
participació en la vida política i ciutadana, etc.
Aquesta Declaració té unes notes definitòries que li donen un valor afegit. No és una Declaració
unilateral de cap país, sinó que en ser proclamada per les Nacions Unides té una validesa
internacional i cap país es pot excloure del seu compliment. La Declaració Universal que recull
aquests Drets Humans es considera un instrument fonamental del Dret Internacional.
Tampoc es pot considerar relacionada amb cap religió ni cultura concretes. És una Declaració feta
per i per a la Humanitat i no està afavorida per cap creença concreta.
En l’actualitat, tots els estats membres de les Nacions Unides han ratificat almenys un dels nou
tractats internacionals bàsics de drets humans, i el 80% d’ells n’han ratificat almenys quatre d’ells,
el que constitueix una expressió concreta de la universalitat de la DUDDHH i del conjunt dels drets
humans internacionals.

Protegir els Drets Humans
Els Drets Humans són aplicables a les persones individualment i de manera col·lectiva, però qui ha
de vetllar per la seva garantia, defensa i lliure exercici d’aquests drets són els Estats i aquells grups
polítics i institucions socials que disposen dels mecanismes del poder polític.
La unió de la Declaració Universal dels Drets Humans i dels diferents Pactes Internacionals de Drets
Humans i els seus protocols comprèn el que s’ha denominat la Carta Internacional de Drets Humans.
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Unitat 1. Els Drets Humans

Mentre la Declaració constitueix, generalment, un document orientatiu, els Pactes són tractats
internacionals que obliguen els Estats signants a complir-los.
La defensa dels drets dels ciutadans, en conseqüència dels drets humans, es considera avui dia
una de les raons fonamentals de l’existència dels Estats. Són els Estats els que han de posar al servei
de les institucions tots aquells mitjans que els facilitin el garantir la pràctica lliure i en pau dels drets
dels ciutadans -nacionals i estrangers- dins el seu territori.
Ara bé, només quan els ciutadans participen activament en l’exercici del poder democràtic,
es pot garantir realment el gaudi dels Drets Humans. La protecció dels Drets Humans és també
una tasca comuna i un compromís amb la construcció d’una cultura de pau, convivència i respecte
a les llibertats fonamentals i els drets aliens.
La protecció i promoció dels Drets Humans és la base de la llibertat, la justícia i la pau i tots tenim
la responsabilitat d’exigir a l’Estat i col·laborar amb les seves institucions, en la construcció
d’aquesta cultura de pau.

Eleanor Roosevelt sosté un exemplar acabat d’imprimir de la Declaració Universal dels Drets Humans, al gener de l’any 1949.
© Nacions Unides
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Unitat 1. Els Drets Humans

ACTIVITATS
1. Text de diàleg:
La cosa més important i essencial és que tots els Estats acceptin els drets fonamentals de l’home
com a drets constitucionals per als seus pobles i que acceptin el seu compliment com una obligació
internacional, amb el dret d’una apel·lació final a un tribunal internacional, tot i que encara fora
prematur i quimèric que els volguessin considerar com a drets dels ciutadans d’un Estat mundial.
Arnold J. Lien (Els drets de l’home, diferents autors.)
(Veure orientacions didàctiques. p. 6)

2. Les dues visions:
Objectiu: Apropar els alumnes a considerar les coses també des dels valors, sentiments i actituds
dels altres, fins i tot quan són diferents als seus.
Edat: 14 – 18 anys.
Material: Habitual a la classe, dues cadires, material per escriure, i unes còpies de la Declaració
Universal dels Drets Humans.
Desenvolupament:
1. Entre tots plegats s’escullen tres o quatre temes que hagin tingut una certa rellevància als mitjans
de comunicació i tinguin relació amb el respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans (un
tema de racisme, de violència de gènere, rebuig als immigrants, etc). S’escriuen els títols en un paper.
2. S’elegeixen dos participants a l’activitat (millor voluntaris). No han de saber el tema a debatre ni
quina és la seva opció.
3. Per sorteig es trien el tema de debat i posició a defendre per cada un dels participants, a favor
o en contra de la situació plantejada.
4. Debat dels participants.
5. Avaluació i comentari per part dels altres membres del grup de l’actuació dels participants
i l’apropament al text de la Declaració Universal dels Drets Humans de les opinions defensades.
Temps: És recomanable no allargar-ho més de 20-25 minuts.
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Unitat 2. Les migracions forçades

Unitat 2. Les migracions forçades
Les migracions
L’home ha estat originàriament nòmada, migrant sempre, en un viatge constant per cercar tot allò que
garanteixi la seva vida i la del grup. Posteriorment es va anar establint i formant petites viles i ciutats,
però sempre hi ha hagut, fins i tot als nostres dies, pobles que han fet del nomadisme el seu sistema
de vida.
La migració és un desplaçament d’un lloc d’origen cap a una altra destinació. En el cas dels humans
porta un canvi de la residència habitual. En el cas de les espècies animals hi ha un canvi d’hàbitat.
La migració és una de les quatre forces que operen en l’evolució, juntament a la selecció natural,
la deriva genètica i la mutació.
Existeixen dues tipologies bàsiques de migrants:
a) Migrants: Persones que es desplacen de manera lliure amb la voluntat de millorar la seva qualitat
de vida ja sigui social o emocionalment. En diem emigrant (o immigrant).
b) Migrants forçats: És el cas de les persones que han de fugir per violència generalitzada, per guerra,
per persecució per qüestions de gènere, condició sexual, opinió política, religió, ètnia, llengua, etc.
Podríem dir que són totes aquelles persones que han de fugir perquè els seus drets fonamentals els
són arrabassats. També aquelles persones que fugen o escapen de desastres naturals.

Nombrosos grups de persones es dirigeixen a la frontera d’Egipte, fugint dels enfrontaments a Líbia. Març de 2011.
© F. Noy. UNHCR
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Per què hi ha persones que migren a la força? Perquè els seus Drets Humans no són respectats i són
perseguits per algun motiu.
Totes les civilitzacions han patit les migracions forçades. Com també les han sofertes els moderns
Estats-nació en un moment o altre de la seva història. La figura del desarrelat per la força,
malauradament, acompanya la història de la Humanitat.
En les tradicions jueva, musulmana i cristiana,
es crearen llocs concrets de refugi, anomenats
d’asil, en què tota persona que accedia no podia
ser detinguda. Dins la nostra tradició, encara
avui, les esglésies són un santuari d’asil i no es
pot accedir a elles per perseguir ningú.
En el cas dels migrants forçats, distingim tres
categories:
Refugiat/da: persona que ha de fugir del seu
país per temors fonamentats de ser perseguit
per motius de raça, religió, nacionalitat,
pertinença a un grup social determinat, opinions
polítiques, etc., ja que el seu país no li garanteix
la protecció o, fins i tot, és l’Estat mateix el que
patrocina la persecució.
Desplaçat/da intern/a: Aquesta persona, com
el refugiat, ha hagut de deixar la seva terra per
motius de violència, guerra, violació dels Drets
Humans, o també desastres naturals o provocats
per l’esser humà, etc. En aquest cas, però, es
trasllada dins del seu propi país, a zones que li
ofereixen una major protecció.
Sol·licitant d’asil: És la persona que vol exercir
el dret humà que permet sol·licitar i gaudir d’una
protecció duradora enfront la persecució en
un Estat diferent al de la seva nacionalitat, en
casos de conflicte armat o persecució que posin
en perill la vida i les llibertats fonamentals de
l’individu.
A aquestes, cal afegir-ne una altra, que en molts
casos es dóna fins i tot fora dels processos
migratoris:
Apàtrida: Persona a qui cap Estat no li reconeix la
seva nacionalitat, ni tan sols el del territori on ha
nascut. En no estar reconeguda, està mancada
dels mínims drets en qualsevol Estat.

Milers de ruandesos tornen al seu país des de Tanzània al
desembre de 1996, un cop finalitzada la llarga guerra civil que
assotà el país entre 1990 i 1994 i garantida la seguretat per
als seus ciutadans.
© R. Chalasani. UNHCR
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Situació del refugiat/da
Les condicions en què una persona fuig del seu país poden ser diferents. Normalment la fugida
es dóna en contextos d’extrema violència i sense gaire temps per preparar una sortida adequada.
Davant d’aquesta situació, les persones han de fugir sense poder recollir totes les seves pertinences,
moltes vegades ni tan sols la documentació personal.
La travessa de les fronteres i l’arribada a un primer punt de refugi es fa en condicions molt dolentes.
Normalment els desplaçats estan faltats d’aigua i aliments, de roba de recanvi, d’estris per cuinar,
d’un lloc on viure, sense seguretat per ells mateixos, les seves famílies o pertinences. A aquest fet
cal afegir-hi l’esgotament, el xoc emocional i les mancances sanitàries en les quals s’ha produït el
desplaçament.
D’aquesta manera, el panorama mostra unes persones en unes condicions físiques i emocionals
lamentables, i pràcticament sense cap possibilitat d’afrontar la seva vida diària amb una mínima
garantia d’èxit. Possiblement arribades ara en un país d’ètnia, cultura i llengües també diferents a
les seves, i sense el més mínim contacte amb cap xarxa social que els doni suport. Són nouvinguts a
una societat on han d’integrar-se mínimament si volen sobreviure, i quasi sempre sense els mitjans
necessaris per fer-ho.

Famílies senceres de Costa d’Ivori es dirigeixen a peu a la veïna Libèria. Febrer 2011.
© H. Caux. UNHCR
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ACTIVITATS
1. Text de diàleg:
Així com la pàtria no és una bandera ni un himne, sinó la suma aproximada de les nostres infanteses,
els nostres cels, els nostres amics, els nostres mestres, els nostres amors, els nostres carrers, les
nostres cuines, les nostres cançons, els nostres llibres, la nostra llengua, el nostre sol, ... així també
el país (i sobre tot el poble) que ens acull ens va contagiant fervors, odis, hàbits, paraules, gestos,
paisatges, tradicions, rebel·lies i arriba un moment (encara més si l’exili es perllonga) en què ens
convertim en un modest nexe de cultures, de presència, de somnis.
Mario Benedetti (ACNUR, un instrumento de paz, diferents autors.)
(Veure orientacions didàctiques. p. 6).

2. La diferència:
Objectiu: Apropar els alumnes a considerar que tots som diferents i que aquesta diferència no ens
fa contraris, sinó complementaris.
Edat: 14 – 18 anys.
Material: Habitual a la classe, cadires i material per escriure.
Desenvolupament (treball en dos grups separats):
1. Es divideix la classe en grups de 4-5 participants mirant que a cada grup hi hagi, si és possible,
alumnes de diferents cultures.
2. Cada grup ha de treballar la cerca de totes aquelles diferències i/o coincidències entre ells
personalment, com a membres de cultures diferents (llengües, valors, religió, gastronomia, folklore,
etc.).
3. Es fa una exposició de les aportacions de cada grup i un debat global al seu voltant.
4. Finalment s’intenta extreure unes conclusions sobre la possibilitat o impossibilitat de la
convivència dins del grup de classe.
Temps: 20-25 minuts.
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Unitat 3. L’ACNUR
Antecedents històrics
La història de la Humanitat és plena d’exemples de persecucions i refugi. En tots els temps, homes
i dones han hagut de fugir del seu país, deixant la seva família, el seu poble, les seves propietats.
Altres vegades han estat pobles sencers els que han patit persecució per les seves creences, ètnia,
llengua, etc. Han fugit i personalment o massivament han hagut de buscar un refugi. Sempre ho
havien hagut de fer pels seus mitjans, ja que cap institució se’n preocupava de fer-ho. I és que el
tema dels refugiats no es va considerar un problema polític-social fins al segle XIX. És des d’aquest
moment, i sobretot amb la creació de la Creu Roja, que els refugiats apareguts a causa de les guerres
europees comencen a rebre els primers ajuts.
La creació de la Societat de Nacions, el 1919 (precursora de l’ONU, establerta el 1945) va permetre que
per primera vegada un organisme internacional comencés a treballar en la cerca de solucions pels milers
de refugiats producte de la Primera Guerra Mundial. Al 1921 va crear l’Alt Comissionat pels refugiats i va
posar al seu comandament al Dr. Fridtjof Nansen, qui va organitzar la repatriació de milers de presoners
de guerra, va assegurar assistència als refugiats, va crear documents d’identitat per a què poguessin
desplaçar-se, etc.
Aquest organisme va continuar la seva tasca en situacions bèl·liques successives fins que al 1929
la Societat de Nacions el va convertir en l’Oficina Internacional Nansen pels Refugiats que va afegir
a les seves tasques la protecció dels refugiats que fugien de les persecucions nazis, fins i tot enfrontant-se
a l’oposició del govern alemany, que ho considerava una interferència en els seus assumptes interns.
També pels refugiats de l’Alemanya nazi es va crear el Comitè Intergovernamental pels Refugiats que va
treballar amb força limitacions degut a l’esclat de la Segona Guerra Mundial (1939-1945).

L’Organització Internacional dels Refugiats, predecessora d’ACNUR, va ajudar més d’un milió de persones. A la imatge, refugiats
europeus rescatats de camps a Alemanya, Àustria i Itàlia s’embarquen en direcció a una nova vida al Estats Units l’any 1951.
© UNHCR
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Al mes de novembre de 1943, durant la Segona Guerra Mundial, fou creada l’Administració de
les Nacions Unides de Socors i Reconstrucció per ajudar els desplaçats forçosos de la Guerra
i la consegüent repatriació de més de sis milions de persones. Altres organismes es van crear
per a la protecció dels refugiats com l’Organització Internacional pels Refugiats, l’Agència de
Nacions Unides de Socors i Treball pels Refugiats de Palestina en el Pròxim Orient (UNRWA),
aquesta especialment dedicada als refugiats palestins.
Com veiem, al llarg del segle XX la comunitat internacional es posa d’acord per escoltar directrius,
lleis i convencions que assegurin un tractament adequat per als refugiats i la protecció dels seus drets.

Creació de l’ACNUR
A l’any 1950, quan ja feia cinc anys que havia acabat la Segona Guerra Mundial, encara hi havia
mig milió de persones desplaçant-se per Europa sense que cap govern volgués acollir-les. Per
resoldre aquest problema i el dels nous refugiats per l’inici de la Guerra Freda, l’Assemblea General
de les Nacions Unides va votar el 14 de desembre de 1950 la creació de l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), UNHCR en les seves sigles en anglès, l’organisme amb
seu a Ginebra que va començar a treballar ja l’1 de gener de 1951.
L’Estatut de l’ACNUR en defineix les competències:
“ ... assumirà la funció de proporcionar protecció internacional, sota els auspicis de les Nacions
Unides, als refugiats que reuneixin les condicions previstes al present Estatut, i de cercar solucions
permanents al problema dels refugiats... La tasca de l’Alt Comissionat tindrà caràcter totalment
apolític, i serà humanitària i social...”

Refugiats vietnamites van arribar en barques i tot tipus d’embarcacions precàries a les coses de Malàisia, durant la Guerra del
Vietnam, un cop Saigon va caure en mans de Vietnam del Nord. Any 1978.
© K. Gaugler. UNHCR
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I també defineix el refugiat, que sempre és considerat una víctima. Així, d’acord amb la Convenció
de Ginebra de 1951 i el Protocol de 1967 sobre l’Estatut dels Refugiats, el terme refugiat s’aplica a:
“... tota persona que a causa de temors fundats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat,
opinions polítiques o pertinença a un grup social determinat, es trobi fora del país de la seva nacionalitat
i no pugui o no vulgui, a causa d’aquests temors, acollir-se a la protecció d’aquest país...”
La convenció i el Protocol són la pedra angular del dret d’asil i no només defineixen qui és un refugiat
sinó també el tipus de protecció legal, assistència i drets que ha de tenir, així com les obligacions
dels refugiats amb el país d’asil. L’ACNUR és el guardià d’aquests instruments legals i la Convenció de
1951 estableix que els Estats han de cooperar amb l’ACNUR per assegurar el respecte i la protecció
dels dret dels refugiats.
Des del moment de la seva creació el 1951, l’ACNUR ha treballat ajudant milions de persones
a reprendre les seves vides en millors condicions. Avui, més de 6.500 treballadors a 125 països
segueixen amb aquesta tasca i té sota la seva empara prop de 35 milions de persones. Aquesta
tasca ha estat mereixedora de reconeixements internacionals com el Premi Nobel de la Pau,
els anys 1954 i 1981, i també el Premi Príncep d’Astúries de la Cooperació l’any 1991.

Estructura i finançament de l’ACNUR
Actualment l’ACNUR és una de les principals agències humanitàries del món, amb 378 oficines
arreu del planeta. Els seu cap és l’Alt Comissionat, nomenat per les Nacions Unides. Els programes i
directrius de l’ACNUR són aprovats pel Comitè Executiu dels Estats Membres (avui en són més de 85
països els que en formen part), reunits anualment a Ginebra. Un Comitè Permanent encarregat de dur
a terme aquestes directrius es reuneix diverses vegades a l’any.
El seu finançament es fa mitjançant
contribucions voluntàries, principalment
provinents dels governs, però també hi
col·laboren organitzacions internacionals,
corporacions i particulars. Les Nacions
Unides li faciliten una subvenció reduïda,
aproximadament del 3% del pressupost.
Accepta contribucions en espècie, incloent-hi
articles d’assistència com tendes de campanya,
camions, transport aeri, etc.
El pressupost del programa anual de l’ACNUR
inclou programes generals que recolzen operacions
regulars i programes especials per intervenir en les
emergències, operacions de repatriació, etc.
Les crisis humanitàries s’han fet més complexes
i l’ACNUR també ha estès el seu camp de
col·laboracions amb altres Agències de les
Nacions Unides (UNICEF, OMS, PNUD, OCAH,
etc.), altres organitzacions com Creu Roja,
l’Organització Internacional per les Migracions
i més de 650 ONGs d’arreu del món.
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Famílies hongareses es disposen a pujar a un tren que el
portaria a Suïssa, país que els donaria asil. Any 1956.
©UNHCR
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Solucions duradores: integració, repatriació voluntària, reassentament
L’ACNUR treballa per la protecció i assistència de les persones refugiades i quan és necessari
construeix i gestiona campaments provisionals per atendre els refugiats que formen part de fugides
massives. Així mateix, l’organisme cerca solucions temporals per a tots aquells que han fugit
individualment o en petits grups.
Però també cal cercar solucions definitives, i en aquest sentit l’ACNUR planteja tres possibilitats diferents:
la repatriació voluntària, la integració local i el reassentament. Veiem quines són aquestes solucions:
Repatriació voluntària: És l’opció preferida per la majoria dels refugiats, que prefereixen tornar al
seu lloc d’origen tan bon punt ho permeten les circumstàncies, com per exemple, quan ha finalitzat
un conflicte armat. També quan s’ha recuperat un cert grau d’estabilitat a la zona. L’ACNUR afavoreix
la repatriació voluntària com la millor solució per a les persones desplaçades a la força, a condició
que aquesta sigui segura i la reintegració sigui viable. L’ACNUR ofereix en els seus projectes de
repatriació un mitjà de transport i un primer paquet d’assistència que pot incloure diners en efectiu,
projectes de generació d’ingressos i assistència pràctica amb estris de cuina, agrícoles i llavors, etc.
En aquest cas, el país d’origen esdevé de nou responsable de la protecció dels retornats. És aquesta
la millor solució desitjable, però és essencial que els refugiats retornin al seu país amb la seguretat
jurídica, física i material, i amb l’acceptació i respecte de les autoritats nacionals.

Després de viure 8 anys en un camp de refugiats a Tanzània, un congolès es retroba amb la seva família quan finalment va poder
retornar al seu país, a la regió del Kivu sud. Juliol de 2006.
© S. Schulman. UNHCR
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L’ACNUR promou la repatriació voluntària en les següents condicions:
- La millora substancial de la situació del país que permeti als refugiats tornar sense perill.
- La repatriació sigui voluntària i el país d’origen ofereixi garanties oficials als retornats.
- L’ACNUR es garanteix el lliure accés als retornats per comprovar el respecte a les condicions
i terminis bàsics negociats amb les autoritats.
Integració local: Aquesta solució es produeix quan els refugiats s’estableixen definitivament al primer
país d’acollida. Només és viable amb el consentiment i la col·laboració activa del govern acollidor.
Perquè la integració local sigui una solució duradora cal establir certes condicions: que el govern
d’acollida accepti i doni suport als refugiats, que la població local també doni suport a la presència
dels refugiats a llarg termini, que la integració local sigui viable econòmicament i, finalment, que
aquesta integració rebi també un suport econòmic extern.
La integració local no ha de ser utilitzada com un pretext per limitar el dret dels refugiats de tornar
al seu país.
Reassentament: Aquesta solució implica el trasllat dels refugiats a un tercer país que accepti acollir-los.
L’ACNUR té uns criteris per establir quins són els refugiats que necessiten ser acollits en un altre país.
Dels casos subjectes a reassentament, tenen prioritat els grups de refugiats que necessiten protecció
jurídica i física i, en particular, les dones en situació de risc i els menors no acompanyats, per als quals
el reassentament és la solució que més convé als seus interessos. En els països de reassentament
les ONG solen participar de manera molt activa per a proporcionar l’ajut als refugiats acabats d’arribar.
Per l’aplicació d’aquesta solució l’ACNUR ha de buscar països d’acollida pels grups que vol reassentar
i negociar amb els seus governs les condicions en què aquestes persones es poden establir en el país.
La actuació finalitza només quan les persones ja estan establertes als seus llocs d’acollida.

Un grup de refugiats somalis rep instruccions a la seva arribada al campament d’Hagadera, a Dadaab, a Kènia. Agost de 2009.
© E. Hockstein. UNHCR
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ACTIVITATS
1. Text de diàleg:
Té un caire força més seriós la protecció contra l’expulsió no desitjada vers el seu país d’origen,
coneguda pel terme francès refoulement. En aquest cas, la Convenció es encara més dràstica quan
diu: “Cap estat podrà, per expulsió o devolució, posar de cap manera un refugiat a les fronteres de
territoris on la seva vida o la seva llibertat perilli per causa de la seva raça, religió, nacionalitat,
pertinença a determinat grup social o de les seves opinions polítiques” (art. 33). Sobre aquest acte
no pot haver-hi excepcions o reserves.
La pràctica d’aquest principi ha estat motiu de nombroses operacions de seguretat individual o
massiva. No han faltat els moments difícils en què el compliment de la responsabilitat internacional
significava presència física a les fronteres, visites a presons, protestes davant governs i, fins i tot,
escenes dramàtiques a aeroports o punts fronterers.
Waldo Villalpando (ACNUR, un instrumento de paz, diversos autors.)
(Veure orientacions didàctiques. p. 6).

2. L’exclusió i la fugida:
Objectiu: Experimentar vivencialment el sentiment de ser exclòs i de ser el que exclou.
Edat: 14 – 18 anys.
Material: Habitual a la classe, cadires i material per escriure.
Desenvolupament:
1. Dividir la classe en:
a) Un grup de 4-5 participants que seran un grup armat que arriba a una població per desallotjar
els seus habitants.
b) 5 participants a nivell individual que seran coaccionats pel grup armat i obligats a fugir.
2. El suposat grup armat entra a la ciutat i dóna 1 minut als ciutadans per recollir el que es volen
endur. En aquest temps, aquells que representen les víctimes han d’escriure en un full quines coses
s’enduran, tenint en compte que les han de carregar ells mateixos.
3. Cada un dels participants exposa les coses escollides i justifica la seva validesa. Els membres
del grup armat han de justificar l’expulsió i el saqueig (si volen robar i saquejar les pertinences dels
ciutadans).
4. Avaluació per part de la resta del grup de classe de l’actuació dels participants i la valoració dels
arguments presentats.
Temps: 20-25 minuts.
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Unitat 4. Un campament de refugiats
Una solució temporal
Per als refugiats no és fàcil prendre la decisió de fugir. En les crisis greus que produeixen sortides
massives, entre el 75 i el 80% són dones i infants així com persones grans i amb dificultats especials.
Persones sovint abandonades i que s’han d’espavilar per si soles. Dones, infants i gent gran busquen
seguretat per a elles mateixes i per a les seves famílies. En aquests casos, els estats receptors
accepten acollir-los sota la condició de què s’instal·lin tots junts en una zona determinada, creant
així un camp de refugiats.
Cal saber que aquesta és una solució temporal que, malauradament, a vegades s’allarga massa.
Tot i no ser perfecte, permet millorar la protecció i l’assistència a les persones afectades. En
qualsevol cas, un camp no ha de ser mai un establiment permanent i ha de ser considerada com
“una de les millors solucions entre les pitjors”.

Arribada
Segons les diferents circumstàncies en què es produeixen les arribades de refugiats podem parlar
d’arribades individuals o de petits grups i les arribades massives per emergències, on es donen
moviments de grans quantitats de població.
La Convenció de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats estableix els criteris per determinar si a una
persona que arriba a un país estranger se la pot considerar refugiada o no. Aquest aspecte és
complicat, ja que s’ha de tenir present que sovint la sortida del seu país ha estat sobtada i no sempre
han pogut recollir els seus efectes i documentació personals.

Retornats afganesos reben suport alimentari d’ACNUR i del Programa Mundial d’Aliments per ajudar-los a refer les seves vides.
Setembre de 2008.
©R. Arnold. UNHCR
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L’ACNUR realitza una sèrie d’entrevistes per conèixer la situació real de la persona i els motius que
l’han dut a demanar refugi; també s’ha d’estudiar la situació del país d’origen i avaluar totes les
circumstàncies que han condicionat la fugida. Aquest criteri és vàlid quan una persona arriba sola
o en petits grups.
No sempre es poden seguir aquests criteris. En algunes ocasions les arribades són sobtades
i massives. En aquests casos d’emergències, els procediments són força més complexos.

Establiment d’un campament
En casos d’emergències que comporten arribades massives, el primer que s’ha de fer és acordar
amb el país receptor la ubicació del camp on s’acollirà els nouvinguts. L’ACNUR no lloga ni compra
els terrenys, el que fa és negociar amb el govern receptor per tal que faciliti uns espais adients
per establir i gestionar els campaments on treballarà coordinant el treball d’altres organitzacions
humanitàries. L’emplaçament és fonamental i s’ha de pensar en les possibilitats que ofereix per
poder disposar-hi totes aquelles infraestructures que facilitin la vida dels ocupants.
Una altra de les condicions importants que s’han de mesurar és que la població de l’entorn no es vegi
afectada ni la seva vida interferida per la instal·lació d’aquest camp, en una situació que els portaria
a oposar-se a la creació d’aquests espais humanitaris.

El camp de refugiats de Dadaab, dissenyat per a 90.000 persones, dóna actualment cabuda a prop de 500.000 refugiats/des.
Molts d’ells es construeixen el seu propi aixopluc amb els pocs materials que aconsegueixen, com branques d’arbre i teles diverses, mentre esperen que se’ls faciliti una tenda. Any 2011.
© E. Hockstein. UNHCR
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Registre
Els refugiats arriben als camps en condicions molt precàries. Han recorregut llargues distàncies
i han patit sovint agressions de grups armats. Per tant, se’ls ha de donar una assistència immediata
i garantir la seva subsistència.
A l’hora que es faciliten les mesures primàries de subsistència, es va realitzant el registre dels
refugiats. Per planificar i gestionar la vida al campament és fonamental saber quants i qui són.
Inicialment es du a terme un registre demogràfic de totes aquelles persones que van arribant.
Aquest registre millora quan es tenen arxius administratius, informació dels dirigents dels grups, etc.,
però no sempre es disposa d’aquesta informació. Tot això facilita que la posterior assistència sigui
més eficaç. Amb el registre, que ha d’estar el més actualitzat possible, també es proporcionen targes
d’identitat pels refugiats.
Posteriorment s’amplia el registre amb les dades personals dels refugiats: historial clínic, targes
de racionament, vacunacions, etc.

Aixopluc i béns no alimentaris
Des del moment de l’arribada, la persona refugiada resta sota la protecció de l’ACNUR. És fonamental
aconseguir un aixopluc on poder organitzar la vida familiar i protegir-se de les condicions climàtiques.
Així doncs, el primer objectiu és aconseguir un habitatge. També s’ha de proveir a aquestes persones
d’elements per cuinar, dormir, medicines, etc., tots aquells estris necessaris i imprescindibles per
poder reconstruir una vida digna.

Un infant somali és vacunat contra el xarampió després d’una primera revisió mèdica un cop arribat al campament d’Hagadera,
a Dadaab, Kènia.
© E. Hockstein. UNHCR
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Salut
L’objectiu principal de la política sanitària és evitar una mortalitat excessiva i garantir el millor estat
de salut física i mental dels refugiats, i més si pensem en les condicions del viatge, la salubritat de
l’aigua i la manca d’higiene i la desnutrició. Malalties com les diarrees, la pneumònia, la malària...
causen moltes morts entre els més vulnerables.
Les directrius sanitàries són preparades conjuntament entre les Nacions Unides, altres agències
i organismes multilaterals així com les organitzacions col·laboradores.
Inicialment, el personal sanitari avalua l’estat de salut de la població refugiada, n’identifica els
problemes i les necessitats bàsiques, i estableix les prioritats per actuar. La base serà la medicina
preventiva, les vacunacions i l’establiment urgent de dispensaris i ambulatoris. Tots els serveis són
sempre gratuïts.

Alimentació
La seguretat alimentària i nutricional sovint es veu greument amenaçada durant les situacions
d’emergència. Això crea un augment del risc de desnutrició, malaltia i mort. Per tant, els refugiats
necessiten una ajuda alimentària parcial o completa. Alguns poden necessitar també rehabilitació
nutricional.
Proporcionar als refugiats quantitats suficients d’aliments en bon estat (2.100 quilocalories per
persona i dia) és necessari per mantenir el seu estat de salut i nutrició i, quan calgui, millorar les
condicions dels que ja pateixen desnutrició.
Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar aliments coneguts pels refugiats, que compleixin els
requeriments nutricionals, i s’han de respectar els hàbits alimentaris tradicionals. El sistema de
distribució d’aliments, més eficaç si es fan racions seques que no pas aliments cuinats, ha de
possibilitar que les famílies preparin els seus propis menjars. S’ha de prestar especial atenció
a l’alimentació infantil i a les necessitats de les dones i d’altres grups amb risc de desnutrició.

Aigua i sanejament
L’aigua és un element essencial per a la vida i la salut. En situacions d’emergència sovint no està
disponible ni en la quantitat ni en la qualitat convenients. L’objectiu primer de la planificació és
assolir la quantitat suficient d’aigua en bones condicions per als refugiats, establerta per ACNUR
en un mínim de 7 litres per persona i dia per a sobreviure i en 20 litres per a mantenir la salut.
Les fonts principals d’aprovisionament d’aigua són la pluja, l’aigua subterrània de pous i deus,
i l’aigua de les fonts municipals i privades. Aquests llocs de subministrament han de ser protegits
de la contaminació i millorar-ne els accessos.
S’ha de procurar també que les mesures adoptades siguin culturalment acceptables. Així mateix, per
tal d’evitar la propagació de les malalties i aconseguir un medi ambient segur per als refugiats, s’han de
prendre totes les mesures de seguretat i higiene que siguin necessàries pel que fa a la gestió de l’aigua,
per un costat, i a la instal·lació de latrines, pous negres i altres elements de sanejament, per l’altre.
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Educació i formació professional
L’establiment d’escoles primàries proporciona una estructura i una sensació de normalitat en una
població desorientada i traumatitzada. L’escola pot convertir-se en el punt de referència inicial de
la comunitat i permet aconseguir una certa sensació de benestar si s’estructura parcialment entorn
d’institucions tan familiars com els centres educatius, que potencien l’autoestima i la confiança en
si mateixa.
Conjuntament amb les escoles, s’han d’establir també uns programes d’activitats recreatives per
als infants i joves, tenint en consideració el temps que necessiten per col·laborar en les tasques
de supervivència familiar.
La prioritat és fer que tot el món tingui accés a l’escolarització; és possible que sigui necessari un
esforç addicional per assegurar la participació de les nenes en el programa. També s’ha de potenciar
la formació professional entre els refugiats i refugiades, especialment les dones, ja que el poder
treballar facilita mitjans de subsistència a la família i enforteix l’autoestima de les persones, molt
feble en les seves circumstàncies. I el que és més important, els facilita un mitjà de subsistència per
quan tornen al seu país.

Seguretat
Una altra de les condicions que ha de garantir un campament és la seguretat. Sovint els refugiats són
atacats i perseguits per grups de bandits, guerrilles o escamots militars del seu propi país d’origen.
Això fa necessaris uns serveis de seguretat per fer front a les agressions externes que es puguin patir.
També cal garantir les condicions de seguretat interna entre els habitants del camp i evitar els
enfrontaments violents i els robatoris. Un punt especialment important és garantir la seguretat de les
dones i les nenes davant de possibles agressions sexuals.

La petita Aziza mostra la documentació atorgada per ACNUR que li permetrà retornar a Afganistan amb la seva família.
© R. Arnold. UNHCR

> 26

Circuit de xerrades Escoltem els refugiats Guia Didàctica per a l’educador

Unitat 4. Un campament de refugiats

ACTIVITATS
1. Text de diàleg:
En moltes situacions d’emergència produïdes per una gran allau de refugiats, la població local
desenvolupa un paper d’allò mes important a l’hora de fer front a les necessitats dels nouvinguts.
Els aliments i l’allotjament que la població local posa a disposició dels refugiats a les zones
frontereres salven moltes vides humanes. De vegades, la població local juga un paper decisiu en
la recerca de solucions provisionals als problemes dels refugiats, permetent la instal·lació en les
seves comunitats.
ACNUR (Protección del refugiado, guía de campo para ONGs.)
(Veure orientacions didàctiques. p. 6).

2. Un camp de refugiats:
Objectiu: Aprendre a valorar les necessitats bàsiques de les persones foragitades de la seva llar.
Edat: 14 – 18 anys.
Material: Habitual a la classe, cadires i pissarra.
Desenvolupament:
1. És una activitat global en la qual participa tot el grup.
2. S’ha d’escollir un alumne per dibuixar o escriure a la pissarra (segons habilitats i disponibilitat).
La resta seran dividits en tres grups diferents. El primer grup són refugiats que expressen les seves
necessitats. El segon són els responsables de la infraestructura del futur camp que valoren les
demandes dels refugiats. El tercer grup actuarà com a avaluador del projecte.
3. Els membres del primer grup van dient tot allò que ells, com a refugiats, consideren que és
necessari que tingui el camp on han de viure, i ho justifiquen.
4. El grup de suposats tècnics accepta o nega la petició i argumenta amb criteris humans i/o
econòmics la seva acceptació o no.
5. El tercer grup avalua els arguments i aportacions dels dos grups anteriors, i presenta conclusions
i defineix en aquestes conclusions les característiques que tindrà el camp de refugiats.
Temps: 25-30 minuts.
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Unitat 5. El refugi i els catalans
Catalunya, refugi i exili
En diferents moments de la història, Catalunya ha estat punt d’acollida de refugiats. Això ha estat
així ja des de la fugida de terres franceses de seguidors del moviment càtar fins a la més propera
arribada massiva de persones durant la Guerra Civil espanyola de 1936 - 1939. Un
conflicte salvatge que va afectar el conjunt de la població espanyola i que va tenir greus
Veure el document
conseqüències pel que fa a migracions forçades, en especial per als col·lectius més
l’Exili a Catalunya
vulnerables, com són els ancians, les dones i els infants.
que es pot sol·licitar
És en aquest període de la Guerra Civil que Catalunya rep l’entrada més gran de
refugiats. Homes, dones i infants de diferents contrades de l’Estat Espanyol van arribar
a Catalunya, fugint davant l’entrada de les tropes franquistes a les seves poblacions.
Durant la guerra, Catalunya tractà de donar tot el suport possible a aquests refugiats
i realitzà, des del govern de la Generalitat, diferents accions per garantir la seva protecció.

amb aquesta Guia

Amb l’arribada de les tropes franquistes a Catalunya, a aquests refugiats que estaven fugint, ara cap a
la frontera de França, cal sumar els catalans que temien per la seva vida, ja fos per les seves opcions
polítiques, sindicals o religioses, per haver participat en qualsevol de les branques del govern republicà,
etc. Tots ells van centrar la seva esperança a arribar a la frontera francesa. Unes 450.000 persones van
patir unes condicions brutals en el seu desplaçament, sotmeses a les duríssimes condicions climàtiques
aquells mesos de gener i febrer i al constant assetjament i bombardeig de les tropes franquistes.
També durant la guerra, i des del seu inici, la
Generalitat va realitzar gestions per salvar les
vides de nombroses persones. Entre d’altres
coses, va procurar visats per a què aquells que
volien fugir de la zona republicana poguessin
passar a França, fugint de la repressió a
Catalunya. Gent que per motius ideològics,
socials i fins i tot religiosos pensava que corria
perill va ser en molts casos atesa i protegida per
la Generalitat fins que va poder sortir del país.

Els exiliats catalans
En aquest exili massiu republicà al finalitzar la
Guerra Civil cal tenir present diverses qüestions,
ja que va tenir unes característiques que li donen
certes diferències amb els exilis de causes similars.
L’allau de refugiats que va rebre la frontera
francesa va agafar les autoritats franceses
sense cap mesura de previsió. Es va produir un
moviment solidari entre algunes persones per
acollir privadament a refugiats, però el govern
francès no va respondre com calia a aquella
situació. Davant l’abast de l’arribada de refugiats
va dividir-los separant les dones i infants per una
banda i els homes per l’altre.
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Una visita a les platges d’Argelers ajuda a fer-se una idea de
com vivien els refugiats catalans que es van veure obligats
a fer-hi estada. Uns panells informatius ofereixen algunes
dades d’aquests campaments de refugiats improvisats.
© Daniel García Peris
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Els homes van ser instal·lats en camps, més semblants als de concentració o de presoners, que no
pas als d’acollida de refugiats, ubicats a les platges properes, envoltats de filferro i constantment
vigilats per tropes colonials senegaleses i policies. Camps sense cap tipus de condicions sanitàries,
higièniques, d’aigua, habitatge, etc. Això va produir l’aparició de malalties com la tuberculosi, tinya,
disenteria, diarrees i moltes més produïdes per la manca d’higiene i la desnutrició.
Molts d’aquests refugiats, que havien estat combatents a la Guerra Civil, van ser obligats a allistar-se
a la Legió Francesa, participar en diferents brigades de treballadors o bé tornar a territori espanyol,
on en molts casos van viure la repressió franquista encara que havien rebut garanties de poder tornar
lliurement a casa.
Començada la Segona Guerra Mundial molts d’aquests combatents es van incorporar a la resistència
francesa. D’altres van ser detinguts i van anar a parar a camps de concentració alemanys.
Les dones i els infants que havien estat traslladats a diferents camps, més a l’interior de França, van
gaudir d’altres condicions, no tan excessivament dures, però sí molt difícils.

Exiliats representatius
No tots els exiliats van rebre el mateix tracte a França. Alguns d’ells, bàsicament els que eren de
conegut prestigi intel·lectual o professional i els que formaven part d’una elit política, van ser rebuts
en millors condicions i traslladats a diferents residències on poder reiniciar les seves activitats.
Dins d’aquest grup de refugiats representatius, n’hi va haver alguns que van demanar el trasllat
a diferents països americans on van ser rebuts amb entusiasme i van poder continuar la seva
trajectòria professional. Una gran part d’aquests van ser acceptats a universitats i centres docents,
donant una empenta important al desenvolupament científic i humanista dels països receptors.

Alguns cartells dels que es poden veure al Museu de l’Exili, a la Jonquera. Diversos elements gràfics i audiovisuals mostren com
va ser l’exili i el refugi patit pels catalans durant la Guerra Civil i posterior Dictadura franquista.
© Daniel García Peris

29 <

Circuit de xerrades Escoltem els refugiats Guia Didàctica per a l’educador

Unitat 5. El refugi i els catalans

Mèxic, Xile, Colòmbia i Argentina van ser els països d’acollida llatinoamericans més importants.
Diferents universitats nord-americanes van rebre també un bon nombre d’intel·lectuals catalans en el seu exili.
Entre els exiliats catalans d’aquest grup n’hi ha dos de ben representatius: Mercè Rodoreda i Pau
Casals.
Mercè Rodoreda és una de les escriptores més reconegudes en llengua catalana. Nascuda a Barcelona
el 1908, des de molt petita va participar en diferents activitats culturals, món al qual estaven força
vinculats els seus pares. Va publicar la seva primera novel·la el 1932 (Sóc una dona honrada?). Durant
la guerra va col·laborar en tasques de correcció de català en el Comissariat de Propaganda de la
Generalitat. Tot i no haver participat mai en política, marxà a l’exili al gener del 1939 al témer possibles
represàlies del bàndol guanyador. Creuà la frontera i s’instal·là a diferents llocs de França fins que va
arribar a París. Va treballar de cosidora i reprengué l’escriptura. L’any 1972 retornà definitivament a
Catalunya i va continuar la seva dedicació a la literatura. Va morir als 75 anys, l’any 1983.
Pau Casals va néixer a El Vendrell el 1876. Essent encara un nen començà la seva carrera musical.
Va estudiar a Barcelona, Madrid i París. Fidel seguidor dels ideals republicans, es negà a tocar a
Alemanya per la seva ferma oposició al nazisme. Després de l’ocupació de Barcelona, el 1939, s’exilià.
Va viatjar per tot el món portant la seva música i el 1958 va fer un concert a les Nacions Unides, que
s’emeté a més de quaranta països portant el seu missatge a favor de la pau. Va morir l’any 1973 sense
oblidar el lloc on va néixer ni el país d’on va sortir fugint de la violència antidemocràtica i al que
no va tornar fins el 1979, quan les seves despulles foren traslladades des de Puerto Rico al cementiri
de El Vendrell.

El músic Pau Casals s’exilià el 1939, després de l’ocupació
franquista de Barcelona i ja mai més va retornar a Catalunya.
©Javier Reina
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L’escriptora Mercè Rodoreda va exiliar-se a França el gener
de 1939, país en el qual va viure fins al 1973, any en què va
decidir retornar a Catalunya. ©IEC
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ACTIVITATS
1. Text de diàleg:
La majoria dels que varen creuar la frontera pertanyien a aquesta categoria [exiliats anònims] i, en molts
casos, fugiren acompanyats dels familiars més propers: pares, dones o marits, fills… Aquests haurien
pogut patir la previsible repressió dels vencedors, particularment en zones rurals i poblets petits.
El perfil més corrent de l’exiliat anònim era el d’haver estat militant d’un partit o d’un sindicat, soldat
a l’exèrcit republicà, haver tingut un cert protagonisme a la seva comunitat, centre de treball i, fins i
tot, a la seva família.
Independentment de la immensa varietat de situacions concretes, tots tenien una motivació comuna:
la por i la certesa, com es va confirmar posteriorment, que la seva vida corria perill.
Varen creuar la frontera en les pitjors condicions climatològiques, els reberen amb hostilitat i
desconfiança i varen ser concentrats en condicions deplorables.
Comitè Català de l’Acnur (L’exili a Catalunya (1939-1975), diferents autors.)
(Veure orientacions didàctiques. p. 6).

2. Refugiats familiars:
Objectiu: Conèixer l’exili de les pròpies famílies.
Edat: 14 – 18 anys.
Material: Habitual de la classe.
Desenvolupament:
1. L’activitat requereix un temps d’informació de cada alumne a casa seva, amb la seva família, per
conèixer si va haver exiliats dins el grup familiar.
2. Es tracta que els nois i noies exposin les vivències viscudes per algun membre de la seva família en
relació a l’exili i el refugi. Aquesta experiència pot ser de la Guerra Civil o d’altres situacions i/o països
que poden aportar els alumnes immigrants.
3. És important recordar que és possible que hi hagi alumnes o famílies que no vulguin parlar del
tema, i per això és indispensable abordar-a des de l’objectivitat per evitar possibles rebuigs.
4. Aquesta activitat ha de produir-se com una simple conversa i mirar de no treure conclusions, sense
judicis sobre bons i dolents, que puguin ferir sensibilitats personals o familiars.
Temps: 20 minuts.

Activitat extraordinària:
És molt recomanable la visita al Museu Memorial de l’Exili a la Jonquera, que es pot complementar,
sigui el mateix dia o en dies diferents, amb una visita a Argelers i a la Maternitat Suïssa d’Elna.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Refugiados
http://www.acnur.org/
http://www.eacnur.org/
http://www.amnesty.org/es
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Publicacions
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS.
DERECHOS HUMANOS: PREGUNTAS Y RESPUESTAS. Llibre de divulgació editat per UNESCO i Bakeaz.
CONVENCIÓ DE GINEBRA SOBRE L’ESTATUT DELS REFUGIATS.
QUAN VIATJAR NO ÉS UN PLAER. Proposta educativa de PAU Edicions i UNESCO.
QUARANTA ANYS D’EXILI (1939-1975). MEMÒRIA I HISTÒRIA. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Local, Barcelona, 1993.
Opuscles de petit format de l’ACNUR sobre els Refugiats, els Desplaçats interns i la Convenció de
Ginebra. Molt útils per a la definició de conceptes i per dimensionar el fenomen a escala internacional
amb dades actualitzades. Sol·licitar al Comitè Català de l’ACNUR.

Audiovisuals
Documentals
VIDES EN TRÀNSIT. (2006) DVD editat per La Fundació La Caixa a partir d’una exposició sobre l’exili i el refugi.
INVISIBLES. (2007) DVD produït per Javier Bardem que recull la situació de multitud de persones al
planeta, assistides per Metges sense Fronteres.
BALSEROS. (2002) Dirigit per Carles Bosch i Josep Maria Domènech presenta la història real de 7
famílies que volen arribar als Estats Units amb una petita embarcació (balsa).

Pel·lícules
IN THIS WORLD (2002). DVD. Film dirigit per M. Winterbottom que explica les vicissituds de dos joves
refugiats afganesos que intenten fugir del seu país.
14 KILÓMETROS (2007). DVD. Film dirigit per Gerardo Olivares, que narra la travessa d’Àfrica per part
d’una noia de Mali que fuig d’un matrimoni concertat i de dos germans nigerians que fugen de la
violència del seu país.
LALIA. DVD, curtmetratge dirigit per Sílvia Munt sobre els refugiats saharauis.
LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN (2004) DVD. Film dirigit per Bahman Ghobadi on els habitants
d’un Camp de Refugiats del Kurdistan iraquià busquen una antena parabòlica per estar informats de
l’imminent atac americà contra l’Iraq.
HOTEL RUANDA (2004). DVD. Film dirigit per Terry George en el qual es narra la història de Paul,
d’ètnia hutu, qui treballa com a gerent d’un hotel de Kigali. Quan comencen els conflictes ètnics
al seu país, decideix que el millor refugi és precisament l’hotel i des d’ allà organitza una fugida
desesperada acompanyat no només de la seva família, sinó també dels seus veïns tutsi.
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LA TERMINAL (2004). DVD. Film dirigit per Steven Spielberg que narra la història d’un ciutadà dels
Balcans que es veu involuntàriament exiliat en un aeroport dels Estats Units quan la guerra esclata
al seu país d’origen.

Webs
Sobre l’ACNUR

Pàgina oficial:
Pàgina oficial a Espanya:
Fons documental:
Comitè Espanyol / Català de l’ACNUR:

Sobre Migracions

Organització Internacional per les Migracions:
Migrants Rights International:
European Council on Refugees and Exiles:
Refugee Education Trust:
Eurasylum:
MPG - Migration Policy Group:
MPI - Migration Policy Institute:
Forced Migration:
Migraciones Forzadas:
Servei Jesuïta per als Refugiats:
December 18th:

Sobre Drets Humans

Alt Comissionat per als Drets Humans (OHCHR):
Consell d’Europa:
Human Rights Watch:
Amnistia Internacional Catalunya:

Sobre temes Humanitaris

OCHA:
ICRC – Comitè Internacional de la Creu Roja:
Creu Roja Catalunya:
Projecte Esfera:
Relief Web:
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www.unhcr.org (anglès)
www.acnur.es (espanyol)
www.refworld.org (diverses llengües)
www.eacnur.org (espanyol)

www.iom.int (diverses llengües, espanyol)
www.migrantwatch.org (anglès)
www.ecre.org (anglès)
www.theret.org (anglès)
www.eurasylum.org (anglès)
www.migpolgroup.com (anglès)
www.migrationpolicy.org (anglès)
www.forcedmigration.org (anglès)
www.migracionesforzadas.org (espanyol)
www.jrs.net (diverses llengües, espanyol)
www.december18.net (anglès)

www.ohchr.org (diverses llengües, espanyol)
www.coe.int (diverses llengües, espanyol)
www.hrw.org (diverses llengües, espanyol)
www.amnistiacatalunya.org (català)

www.unocha.org (anglès)
www.icrc.org (diverses llengües, espanyol)
www.creuroja.org (català)
www.sphereproject.org (diverses llengües, espanyol)
www.reliefweb.org (anglès)
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Altres
Activitats culturals
MUSEU DE L’EXILI, a La Jonquera. És un museu proposat per ser visitat en una de les activitats.

Música
CANÇÓ-VIDEOCLIP “LA VOZ DE LOS DESHEREDADOS”, de Voz Armada. Disponible a Youtube:
http://youtu.be/5QPI3QFSCww Tema de Hip-Hop que narra la situació dels refugiats.
CANCÓ-VIDEOCLIP “LIVING DARFUR”, de Mattafix & Matt Damon. Disponible a Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=qQwCCm-H-sU que narra la situació dels refugiats de Darfur,
Sudan.
EL CANT DELS OCELLS de PAU CASALS. Múltiples gravacions disponibles.

Còmics i novel·la gràfica
REFUGICS. Còmics de l’ONG Respect Refugiados que tracten sobre les dificultats que pateixen els
refugiats. Es pot descarregar a: http://respectrefugiados.org/publi/
EL ÁNGEL DE LA RETIRADA (2010, Bang Ediciones) una novel·la gràfica de Paco Roca (Premi Nacional
del Còmic 2008) amb guió de l’autor francès de novel·la policíaca Serguei Dounovetz, sobre el tracte
que van rebre els refugiats espanyols al camp d’Argelers.
PERSÉPOLIS, de Marjane Satrapi (200, Norma Editorial) és la història autobiogràfica de la iraniana
Marjane Satrapi, de com va créixer en un règim fonamentalista islàmic que l’acabaria portant a
abandonar el seu país. Se’n va fer una pel·lícula l’any 2007.

Recursos d’ACNUR
ACNUR ofereix diferents recursos divulgatius i educatius des de la seva revista, el web o les publicacions
que realitza la majoria són consultables des del web.
Convenció de Ginebra: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf
“Jóvenes refugiados protagonistas” amb subapartats com “Mi historia”, “El día a día” o “Datos
y cifras”, “No solo números” a www.eacnur.contravientoymarea.org
Dossier UNHCR. (2007-08) La protección de los refugiados y el papel del Acnur. a: www.eacnur.org
Contra Viento y Marea www.contravientoymarea.org. Joc on-line que inclou recursos educatius
diversos així com enllaços a vídeos, articles...
Un dia tuvimos que huir. Conte de Sybella Wilkes, editat per ACNUR.
Publicacions de petit format de l’ACNUR sobre els Desplaçats interns, els Refugiats i la Convenció de
Ginebra. Molt útils per a la definició de conceptes i per dimensionar el fenomen a escala internacional
amb dades actualitzades.
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Més informació i sol·licituds:

Catalunya amb ACNUR
Plaça del Bonsuccés 7, entresol 2a
08001 Barcelona
Tel. 93 301 20 35
educacio@eacnur.org
sensibilització@eacnur.org

Amb el suport de:

