
“Fa 6 anys, quan vivia a Síria, les meves preo-
cupacions eren les de qualsevol adolescent de 16 
anys. Pensava en coses com què em posaria per 
estar guapa quan sortís amb els amics.”

“Coneixíem la situació política del nostre país 
però no hi podíem fer res. Els meus pares ens van 
ensenyar des de petites a no parlar de política, ni 
criticar, ni donar la nostra opinió sobre el president o 
el règim, perquè les parets tenien orelles! Les meves 
germanes i jo vam créixer amb por.” 

“Quan va arribar la primavera àrab a Síria, ens 
vam manifestar pacíficament però amb la cara 
coberta perquè sabíem que era perillós. I, efecti-
vament, van començar a matar i a arrestar persones
que s’alçaven contra la dictadura.”

“Durant la guerra, a més del risc de morir d’una 
bala o per una bomba també hi havia moltes di-
ficultats per l’escassetat d’aigua, de llum i, moltes 
vegades, de menjar.”

“Vam decidir fer un viatge a Espanya però ja no 
vam poder tornar a casa. La vida a l’exili és molt 
dura. És com arrencar una planta o un arbre de la 
seva terra, és assecar-se i morir de mica en mica 
cada dia.” 

“Les persones que hem hagut de sortir del 
nostre país no ho hem fet per gust, ni per millorar les 
nostres vides. Hem marxat per buscar una vida 
digna per als nostres fills que són el futur de la nova 
Síria lliure que tots estem esperant.”

Aquesta exposició ha estat elaborada per FundiPau amb el suport de:

www.fundipau.org

Shahd: de Síria a Barcelona
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Europa, un bon refugi?

Arribades pel mar Mediterrani el 2015 i 2016. Font: UNHCR

Entre el 2015 i el 2016 el nombre de persones que 
van arriscar la vida creuant la Mediterrània per arribar 
a Europa va créixer fins gairebé el milió i mig. 

L’emergència dels refugiats ha posat a prova els 
sistemes de recepció i d’asil i ha fet palesa la ne-
cessitat de disposar d'una resposta integral basada 
en la solidaritat i la responsabilitat compartida. 
Però Europa no ha estat a l'alçada: molts paï-
sos han respost amb més restriccions per poder 
accedir al seu territori, augmentant els controls 
fronterers o aixecant tanques per impedir el flux
de refugiats.

Avui és pràcticament impossible arribar a Europa de 
forma legal i segura. Les persones que fugen de la 
guerra, la persecució o la pobresa extrema es veuen 
forçades a arriscar la vida en mans de traficants que 
fan de la misèria i la desesperació un negoci molt 
lucratiu. I la manca de vies segures es tradueix en 
centenars de morts i desapareguts.
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“El conjunt dels països europeus

acull el 17% dels refugiats del món”
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1.377.831 arribades per mar el 2015 i 2016    8.867 morts / desapareguts el 2015 i 2016



Les persones refugiades no viatgen per plaer o per 
provar sort. Fugen per evitar una mort més que 
probable. Moltes han vist com familiars, amics i 
coneguts han estat  assassinats, torturats o han per-
dut la vida en un bombardeig. I no volen córrer la 
mateixa sort. Algunes persones deixen casa seva per 
anar a una ciutat del seu mateix país que sigui més 
segura (desplaçats interns), d’altres opten per mar-
xar del país (refugiats).

65.600.000 

El 2016 va acabar amb un total de 65.600.000 
persones refugiades i desplaçades, 23.100.000 més 
que el 2011! 

L’increment dels conflictes armats (de 23 a 33 en 10 
anys) i el nivell de mortaldat d’alguns d’aquests 
conflictes (es parla de més de 500.000 morts només 
a Síria) ha disparat la xifra de refugiats. 

Principals països
que acullen refugiats (2016)

Principals països
d’origen dels refugiats (2016)
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Ggia

Font: UNHCR

Turquia: 2,9 milions

Pakistan: 1,4 milions

Líban: 1 milió

Iran: 979.400

Uganda: 940.800

Etiòpia: 791.600

Jordània: 685.200

Alemanya: 669.500

República Democràtica del Congo: 452.000

Kenya: 451.100

Síria: 5,5 milions

Afganistan: 2,5 milions

Sudan del Sud: 1,4 milions

Somàlia: 1 milió

Sudan: 650.600

República Democràtica del Congo: 537.500

República Centreafricana: 490.900

Birmània: 490.300

Eritrea: 459.400

Burundi: 408.100



Fugint de la guerra
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whitecat sg

Voler aturar l’allau de refugiats amb tanques de tot 
tipus mentre continuem alimentant-ne la font, és una 
doble crueltat. Davant la gravetat de les conseqüèn-
cies el que cal fer és:

Atendre les víctimes amb urgència, amb 
dignitat, amb justícia.

Estroncar la font de noves víctimes aturant-
ne les causes.

La crisi de refugiats no és una catàstrofe natural, ni 
una desgràcia casual imprevisible, ni una fatalitat. És 
un resultat fruit de diverses causes:

La guerra

És el trist final d’un mal camí, farcit d’errors, 
perversitats i sofriments.

És la gran plaça dels horrors on la crueltat, la 
perversitat i el sofriment són preparats, pro-
vocats i realitzats.

És el resultat de molts mals i dolors anteriors 
i és la causa de molts mals i dolors posteriors.

Els refugiats en són una conseqüència.

Conflictes anteriors
mal tancats

Fronteres artificials
segons interessos colonials

Suports externs a cada facció,
per tenir aliats que donin accés 
a les matèries primeres

Conflictes socials, ètnics, religiosos...

Lluites pel control
del poder i les riqueses

L’immens negoci del comerç d’armes 
Proliferació descontrolada

REFUGIATS

DESTRUCCIÓ
NEGOCIS
Armes, reconstrucció...

MORT



El 2016 va acabar amb 33 conflictes armats oberts. 
Alguns són crònics i, depenent del moment, estan 
més o menys actius (Palestina). D’altres aparei-
xen regularment als mitjans de comunicació (Síria). 
Alguns no sonen gaire, tot i que el que hi passa és 
molt greu (el Iemen). I d’altres només en sabem el 
nom quan un esclat excessiu de violència fa que, 
inevitablement, se n’hagi de parlar (Sudan del Sud).

Els conflictes armats han canviat molt. Ja no són 
les guerres del passat, entre els exèrcits regu-
lars de dos estats. Ara, la majoria dels conflictes 

enfronten, dins les fronteres d’un mateix estat, 
diversos actors armats, amb agendes pròpies i amb 
influències o protecció de països de la regió o de 
potències mundials.

Totes les guerres generen mort, destrucció, po-
bresa, vulneracions de drets humans i, és clar, per-
sones que fugen d’aquest horror: els desplaçats i 
refugiats. Si restem passius, o encara més greu, 
còmplices d’aquest munt de conflictes armats, el 
flux de refugiats no s’aturarà. 

Un món de conflictes armats
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Total de conflictes armats oberts al món (2016). Font: Escola Cultura de Pau de la UAB

33 conflictes
armats
oberts

Països amb conflictes 
armats durant el 2016

Conflictes amb més de mil 
víctimes mortals anuals

Chaoyue



Les grans exportacions d’armes fetes a l'Iraq i a Síria 
abans del 2014 amb l’excusa de combatre l’auto-
anomenat Estat Islàmic (EI), van tenir l’efecte con-
trari: a causa de la situació caòtica de la zona, moltes 
de les armes van acabar en mans de l'EI i van 
facilitar el seu avanç.

D’altra banda, el desorbitat creixement de les ex-
portacions d’armes dels darrers anys a països de 
l'Orient Mitjà que intervenen en el conflicte, i les 
transferències als diversos grups armats que com-
baten a la zona, han aportat més combustible a un 
conflicte descontrolat. La conseqüència: un gran nom-
bre de víctimes i l’èxode de milions de persones que 
fugen de la mort.

Armes: el fuel dels conflictes

Alexander Babashow

“Darrere de gairebé cada refugiat hi ha un venedor d'armes” 
Dr. Peter Nobel, ex-secretari general de la Creu Roja de Suècia (1991-1994) 

TURQUIA
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“Entre els períodes 2007-2011 i 2012-2016, les importacions d’armesa Orient Mitjà han crescut un 86%.A l’Aràbia Saudita el creixement
ha estat del 212%” 

“Espanya és el tercer proveïdor

de l'Aràbia Saudita” 

Mapa de l’Orient Mitjà. Font: SIPRI



L’asil és un dret humà. Durant la Guerra Civil es-
panyola i la segona Guerra Mundial, centenars de 
milers de persones van fugir del franquisme i del 
nazisme. Algunes van poder establir-se en altres 
països i refer la seva vida. D’altres no van tenir tanta 
sort però, en general, tothom va trobar un mínim 
d’acollida i protecció.

D’aleshores ençà, l’asil és un dret reconegut ju-
rídicament a nivell internacional i compromet els 
Estats a acollir tota persona que fugi de la guerra i la 
persecució. Els països europeus han d’avançar cap a 
una política comuna que reforci i concreti el dret 
d’asil, en lloc de combatre’l i limitar-lo.
 
La resposta de la ciutadania a través de concen-
tracions i plataformes i el compromís mostrat per 
ajuntaments i governs locals ha estat una reacció de 
dignitat imprescindible. Sense aquesta reacció, la 
postura del govern espanyol encara hauria estat més 
pobra i insolidària.

Acollir...
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Mike Herbst

Declaració Universal dels Drets Humans, 1948

Article 14.1

En cas de persecució, tota persona té dret a 

cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n.

Convenció Estatut del Refugiat, 1951

Article 3
Els Estats aplicaran les disposicions d'aques-ta Convenció als refugiats, sense cap discri-minació per motius de raça, religió o país d'origen.

Article 33.1
Cap Estat podrà, per expulsió o devolució, posar de cap manera a un refugiat a les fron-teres dels territoris on la seva vida i llibertat perillin a causa de la seva raça, religió, nacio-nalitat, pertinença a determinat grup social, o de les seves opinions polítiques.



Si els Estats continuen fent el que fan, si la 
ciutadania ens hi resignem o, pitjor, ho aplaudim, 
d’aquí 5 anys farem una altra exposició on parlarem 
de 70 milions de refugiats i desplaçats.

Però si els Estats canvien les prioritats, poden fer 
molt més:

Prevenir les guerres, en lloc d’esperar a que 
esclatin i mirar de treure’n profit

Enfortir la governabilitat mundial i fer-ho en 
clau democràtica 

Comprometre’s a vetllar pel compliment dels 
Drets Humans i a reclamar als altres que 
també ho facin

Apostar pel desarmament i el control del 
comerç d’armes

Etc.

Però si la ciutadania no ens movem, els Estats 
encara ho faran menys. La recent creació del Tractat 
sobre el Comerç d’Armes (TCA) és gràcies a l’es-
forç, durant 20 anys, de moltes persones i ONG. 
Segurament, si ja existís des de fa 10 anys, ens 
hauríem estalviat bona part de la brutalitat de la 
guerra a Síria.

... i prevenir!
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Andrew Kelly / Control Arms

Fem que el TCA sigui útil per evitar nous 

drames en el futur. Estiguem a sobre 

dels Estats per tal que el compleixin!



Una obra amb 4 actors 
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En el primer pla d’aquest drama hi ha les víctimes

Milions de persones que fugen de la mort i la destrucció, que ho han 
perdut tot i que es troben sense futur.

Però no podem oblidar que hi ha víctimes perquè hi ha botxins

Responsables directes de la destrucció i la mort i responsables en-
coberts, que han provocat aquesta situació buscant el lucre, fer 
negoci o ampliar les seves àrees de poder i que continuen 
lucrant-se amb el negoci de les armes o amb el de les màfies, 
traficants del dolor. 

Víctimes i botxins són possibles perquè hi ha una immensa majoria
d’espectadors indiferents
 

Parapetats en les petites comoditats, pors i interessos, miren cap a 
una altra banda. Aquesta actitud els fa consentidors de la situació.

Per sort també apareix un quart grup d’actors, persones i entitats que 
trenquen la indiferència i s’erigeixen en compromesos amb la dignitat 

Gent, sovint ben humil, que ofereix els seus recursos per mitigar el 
dolor, per acollir, per acompanyar. Són aquells que mai accepten un
“jo no hi puc fer res”. Són poderosos punts de llum en mig d’una 
gran foscor, focs que escalfen, sostres que resguarden. Son els 
autèntics constructors del futur, de futurs.

Quin és el teu paper?

Craig Sunter



De dalt a baix o de baix a dalt?
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Aquest poema es pot llegir de les dues maneres, quina és la teva?

Refugiats 
No necessiten la nostra ajuda

Per tant, no em diguis que
Aquestes cares demacrades podrien ser la teva o la meva

Si la vida ens hagués tractat diferent
Els hem de veure pel que realment són

Oportunistes i aprofitats
Vagarosos i ganduls

Amb bombes sota les mànigues
Assassins i lladres 

No són
Benvinguts aquí

Els hem de fer
Tornar allà d'on venen

No poden
Compartir el nostre menjar
Compartir les nostres llars

Compartir els nostres països
En comptes d'això, diem: 

Construïm un mur per mantenir-los fora
No està bé dir

Són persones com nosaltres
Un lloc només pot pertànyer a aquells que hi han nascut

No siguis tan estúpid com per pensar que
El món es pot mirar d'una altra manera 

Autor: Brian Bilston
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