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1. Danielle Vella, Servei Jesuïta a Refugiats (JRS). Aquí la gent és molt amable: 
http://www.hospitalidad.es/ca/aqui-la-gente-es-muy-amable/

MUSTAFÀ I SARA

LA VIDA A SIRIA 1

En Mustafà i la Sara van deixar Alep amb 
el seu fill de cinc anys. A la seva feina com 
a taxista, en Mustafa va esquivar bales, va 
veure gent morir o ferida als carrers i va dur 
moltes persones a l’hospital. A la seva llar 
es van quedar sense electricitat ni aigua, 
però van endarrerir la seva sortida de Síria 
tant com van poder perquè el seu barri 
seguia sent relativament segur. Fins que un 
dia es va convertir en un camp de batalla. 

La Sara recorda: 

“ “Estàvem al segon pis i van encertar en 
el cinquè. Hi havia pedres i pols per tot 
arreu. Va arribar, aleshores, un helicòpter 
i van començar a disparar. Això era 
una guerra, una guerra real, la primera 
vegada que veia una cosa així.
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2-3. ACNUR, Agència de l’ONU per als Refugiats, Informe Tendencias Globales 2015. 

Què està passant?
La guerra, els conflictes, el canvi climàtic, la violència, la pobresa i 

la desigualtat causen desplaçaments de població 

Des de fa més d’un any es ve parlant a Europa de 
la “crisi de refugiats”. Però la realitat és que no hi 
ha una crisi de refugiats com a tal, sinó situacions 
que provoquen el desplaçament involuntari i 
massiu de persones. Algunes conjunturals, com 
la guerra o la inestabilitat en alguns països, però 
d’altres, com el canvi climàtic, la pobresa o la 
desigualtat són qüestions globals i estructurals 
que conformen el nostre món actual. Són 
aquestes les causes i la conseqüència n’és la 
mobilitat humana.

A més, l’èxode actual de persones refugiades 
és el resultat d’altres fracassos col·lectius: 
intervencions fallides que van generar caos 
a l’Afganistan i l’Iraq, el fracàs en aconseguir 
una solució política i accés humanitari a Síria, 
o l’absència de suports adequats a l’acollida 
que fan els països veïns  als conflictes a l’Orient 
Mitjà i a l’Àfrica.

Ens trobem davant la major crisi humanitària des 
de la segona guerra mundial, amb un augment 
significatiu del nombre de persones que, per 
diferents motius, abandonen involuntàriament 
les seves llars. La població desplaçada forçosa 
(refugiada i desplaçada interna) ha anat 
augmentant en els darrers anys fins a superar 
els 60 milions de persones el 2105 2.

A tall d’ exemple, per la rellevància en el context 
europeu, només el conflicte Sirià , un país de 20 
milions d’habitants, ha generat gairebé 5 milions 
de refugiats. Afganistan n’ha generat 2,7 milions 
i Somàlia 1,1 milions. Aquests tres països, en 
total, sumen més de la meitat dels refugiats al 

món.

D’aquests, el gruix dels més de de 21 milions de 
persones que han travessat les fronteres del seu 
país fugint de la guerra i la violència, es troben 
acollits en països veïns als conflictes, molt més 
pobres i menys poblats que Europa. L’ajuda 
humanitària a aquests països no arriba a les 
quantitats promeses i les condicions de vida de 
les persones refugiades allí són, freqüentment, 
desesperades.

En total, el 86% dels refugiats sota l’empara 
d’ACNUR a 2015 estaven en països de rendes 
baixes i mitjanes , propers a zones de conflicte. 
A nivell mundial, Turquia va ser el país que 
va acollir més persones amb 2,5 milions de 
refugiats mentre que el Líban va acollir a més 
refugiats en comparació amb la seva població 
que cap altre país (183 refugiats per cada 1.000 
habitants) . En relació a la grandària de la seva 
economia , la República Democràtica del Congo 
va ser el país que més va acollir (471 refugiats 
per cada dòlar de PIB per càpita, mesurats en 
termes de paritat del poder adquisitiu) 3.  

La comunitat internacional no ha aconseguit 
atendre les obligacions bàsiques recollides en 
els tractats internacionals per protegir a les 
persones en els moments de major necessitat 
per a ells. L’absència d’una resposta europea 
coordinada, eficaç i compassiva a la situació dels 
refugiats i d’altres migrants movent-se a l’Orient 
Mitjà, Nord d’Àfrica i Europa està causant caos, 
confusió, sofriment i vulneracions de drets.  
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Arribades de persones 
refugiades a Europa. La 
paràlisi i l’hostilitat de la 
Unió Europea

Mustafà i Sara: El trànsit cap a Europa
Per al Mustafà i la Sara, travessar la frontera de Síria amb Turquia no va 
ser res comparat amb el creuament des de Turquia a Grècia. Després de 
dues hores atapeïts dalt d’un camió -«No podíem ni respirar»- van arribar 
a la costa. La persona que els va portar allí d’amagat es va burlar dels 
seus dubtes i, atemorits pel fort vent i les fortes onades, van començar 
la travessia per mar a les  4 de la matinada.

«Vam haver de caminar amb l’aigua cobrint-nos fins al pit per arribar a 
la llanxa. Després d’una hora de viatge, un home va dir que havíem de 
tornar perquè l’aire s’escapava de la llanxa. No volíem creure’l però, poc 
després, vam notar l’aire. La llanxa s’estava enfonsant i l’aigua estava 
entrant. Vaig sentir el meu fill dir «Anem a morir». Un refugiat va dir: “No 
podem fer res més que pregar a Déu”. Vam pregar moltíssim».

Van sobreviure nedant de tornada a Turquia, a alguns els van rescatar 
del mar. Per a la seva sorpresa, els van portar de mala manera a la presó. 
Un dia després els van deixar anar, però només després de signar un 
document en el que es comprometien a deixar Turquia en una setmana. 
«Ens vam veure forçats a tornar a la mar i pagar una altra vegada a una 
altra persona que ens portés d’amagat».  

La segona vegada, la Sara, el Mustafà i el seu fill ho van aconseguir. 
Van arribar a Grècia i van caminar molt per travessar Macedònia, Sèrbia 
i Hongria. Són records horribles, però la Sara recorda un raig de llum. 
Després de fugir de traficants a Sèrbia que els van tancar a un vehicle 
i els van forçar a pagar a canvi de res, van caminar sense rumb fins a 
una benzinera. «Li vaig preguntar a l’amo on podíem trobar un cotxe per 
arribar a Belgrad. Va ser molt amable. “No tingueu por, tot anirà bé”, ens 
va dir. Ens hi va dur per pocs diners».

Van trigar vuit hores en travessar a peu des de Sèrbia fins a Hongria. «El 
meu fill estava plorant, va carregar amb la seva motxilla tot el camí. No 
hi havia descans ni menjar. Només cansament, por».

A Hongria van escalar fins a un camió sense finestres i poca ventilació 
que els va dur a Alemanya en cinc hores. Van fer aquest viatge l’agost 
de 2015, el mateix mes en què 71 refugiats van morir asfixiats en un 
camió frigorífic a la carretera que anava de Viena a Hongria.
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T ot i que des de 2012 les xifres 
d’arribades a Europa anaven 
augmentant de mica en mica, 
els governs es van resistir a 
preparar amb temps i acceptar 

noves arribades, així com a donar suport als 
països europeus de primera línia com Itàlia o 
Grècia. 

El 2015, després de quatre anys de guerra a 
Síria i una situació de creixent aglomeració i 
absència de protecció efectiva en els països 
veïns als conflictes, més d’un milió de persones 
van posar les seves vides en risc per tal de 
creuar el Mediterrani i prop de 4.000 van morir 
en l’intent. 

Tot i que el volum d’arribades a Europa és 
important, les xifres són comparativament 
baixes tenint en compte les xifres de refugiats 
a nivell global i que la Unió Europea és una 
regió moderna i democràtica de més de 500 
milions de persones. 

Alemanya va rebre més sol·licituds d’asil que 
cap altre país (441.900), reflectint àmpliament 
la seva disposició per rebre a les persones que 
fugien a Europa a través del Mediterrani. També 
es van observar xifres importants de sol·licituds 
a Suècia (156.000). No obstant això, la resta 
d’Europa no estava preparada per aquest gran 
moviment de persones desplaçades. El 2015, 

la Unió Europea va acordar reubicar a 160.000 
persones necessitades de protecció des de 
Grècia i Itàlia a d’altres països europeus, en 
dos anys. La xifra de 160.000 és molt modesta 
comparada amb el milió de persones migrants 
i refugiades arribades el 2015 a Europa. 
Tanmateix, com a projecte pilot, el pla tenia 
l’avantatge de posa els Estats Membres a 
treballar junts per aconseguir un repartiment 
ràpid i equitatiu de refugiats entre els diferents 
països d’Europa.

Les successives reunions dels líders europeus 
van posar de manifest la manca de voluntat 
política per portar aquests acords a la pràctica. 
El fracàs és rotund. La insolidaritat de la 
majoria de països europeus va fer fracassar 
aquest intent de gestió comuna, que va ser 
substituït per l’estratègia del “campi qui pugui” 
i tancament progressiu de fronteres dins la 
Unió Europea. 

Davant el fracàs de solidaritat europea, el 
març de 2016, la Unió Europea va signar 
un Acord amb Turquia, en virtut del qual 
Europa va externalitzar les seves fronteres, 
pagant a Turquia per evitar públicament, per 
primera vegada a la historia, que persones 
necessitades de protecció arribessin al 
continent. L’acord amenaça perillosament 
els valors constitucionals i el marc legal que 
tantes dècades ens ha costat construir.

© Sergi Cámara



MUSTAFÀ I SARA

LA VIDA DELS REFUGIATS A TURQUIA 

El Mustafà i la Sara van passar cinc mesos a Istanbul i estan convençuts que, per les 
famílies refugiades, és pràcticament impossible gaudir d’un nivell de vida decent. 
«Ens vam quedar a casa de la meva germana. Istanbul és una ciutat cara i, si només hi ha 
una persona per abastir la família, no és possible llogar un pis, pagar l’electricitat, l’aigua… 
tot»”, afirma la Sara. «El Mustafà va trobar feina confeccionant roba en una fàbrica. Va 
treballar durant un mes però el cap no li va pagar». El Mustafà fa aquí un incís: «El meu cap 
em va dir: “No pots fer res, no pots queixar-te, no tens documents legals per treballar”».

© Sergi Cámara
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4. Valeria Méndez de Vigo-Entreculturas (2016). ¿Por qué debería Europa acoger a las personas 
refugiadas? http://euroefe.euractiv.es/5869_ideas/3817124_por-que-deberia-europa-acoger-a-las-
personas-refugiadas.HTML

Raons per les que cal acollir 
població refugiada 4

Ens hi juguem molt en afrontar amb humanitat 
i coratge la situació de la població refugiada. 
Hi ha diverses raons per això, però les més 
rellevants són les següents: 

PER JUSTÍCIA I PER DRET. 

El dret d’asil està recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, 
la Convenció de Ginebra de 1951 i la Carta Europea de Drets Humans. 
També ve recollit a les nostres Constitucions. Simplement no ens 
podem desentendre del marc legal o convertir-lo en paper mullat quan 
ens convingui. L’acord de la Unió Europea i Turquia llisca perillosament 
cap a la il·legalitat. 

PER FIDELITAT ALS VALORS EUROPEUS.

La Unió Europea es sustenta sobre principis i valors fonamentals, com 
són la dignitat humana, la solidaritat, la democràcia i l’Estat de Dret. 
Però és cert que aquests principis i valors esdevenen paraules buides 
quan veiem com milers de persones fugen de la guerra, la violència, 
els conflictes, emprenen viatges per mar cada vegada més perillosos, 
moren en l’intent o, en el millor dels casos, s’amunteguen en condicions 
infrahumanes en camps a Grècia –ara convertits en camps de detenció- 
o bé són deportats a Turquia. La inacció o les mesures cada vegada 
mes coercitives i inhumanes ens allunyen de principis i valors dels que 
ens sentim orgullosos però, a més, ens deshumanitzen cada vegada 
més com a societats.
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5.  Danielle Vella (JRS). Trencar els llaços: http://www.hospitalidad.es/ca/romper-los-lazos-familiares/

A EUROPA, PERO SEPARATS DE LA SEVA 

FAMILIA  5

La fotografia no era més gran que el palmell de la mà i mostrava una família afganesa de set 
membres. El pare, angoixat, va treure la fotografia de la seva cartera amb dits tremolosos i 
la va posar a les meves mans, juntament amb la targeta d’identificació de la seva esposa.

Només ell i un dels seus fills, d’uns vuit anys, havien arribat a Sèrbia, on els vaig conèixer 
en un centre de trànsit. La resta de la família es van perdre a la frontera entre l’Iran i Turquia, 
una frontera molt perillosa a causa del terreny muntanyós, a les condicions meteorològiques 

i al risc de ser interceptats pels guàrdies de frontera. “Estava caminant amb la família i els 
guàrdies van començar a disparar des d’ambdós costats. Ens vam quedar atrapats. Vaig 
agafar la mà del meu fill i vaig córrer, i els altres van córrer cap a un altre lloc per escapar. 

No sé on és la meva família “, va dir l’home.

¿Va tractar de buscar-los? “No vaig poder! Si em movia, els guàrdies disparaven. I 
després vam haver de seguir corrent: el passador tenia un pal i un ganivet, em pegava per 

assegurar-se que no m’aturava”.

Ell pregunta amb impotència: “Hi ha algú que pugui ajudar-me a trobar la meva família?” 
Llavors el seu fill, contenint les llàgrimes, nomena i compta amb els dits a cadascun dels 
seus germans i germanes perduts: “Ali, Mohammed, Farzona, Mortaza ... quatre i, amb la 

meva mare, cinc”.
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6.  El Fons Monetari Internacional estima un creixement a Europa del 0,1% el 2017. En aquells països 
que són destinació final, com Alemanya, Suècia i Àustria, es calcula un increment del PIB d’entre un 
0,5 i un 1,1% el 2020. The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf

7.  El Fons Monetari Internacional estima un creixement a Europa del 0,1% el 2017. En aquells països 
que són destí final, com Alemanya, Suècia i Àustria, es calcula un increment del PIB d’entre un 0,5 i un 
1,1% el 2020. The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf

PER MEMÒRIA I FIDELITAT A LA NOSTRA HISTÒRIA. 

Al llarg de la història, Europa s’ha beneficiat extraordinàriament de 
l’acollida brindada per altres pobles en moments de guerra, de necessitat. 
Des de les minories religioses que van fundar EUA, fins als irlandesos, 
italians, espanyols, per no parlar de la població jueva, l’antic bloc de 
l’est, els Balcans, etc. El deure ètic de l’hospitalitat es fonamenta també 
en la memòria d’haver estat acollits.

PER QUÈ ENS AJUDA. 

Economistes i demògrafs assenyalen que l’acollida de població refugiada 
aportarà beneficis a l’envellida població europea, contribuint a més al 
creixement econòmic i al pagament de les pensions. A curt termini, és 
cert que l’atenció a les persones refugiades elevarà la despesa pública 
però aquesta despesa elevarà la demanda agregada i provocarà amb 
això un increment del PIB del conjunt de la Unió Europea 6. Aquesta 
contribució serà similar a la que ha aportat la immigració en el passat 
proper 7. L’acollida de persones refugiades és una oportunitat, sempre 
que se’n faciliti la ràpida integració i inserció laboral, se les permeti 
establir-se i crear negocis i es limiti el risc d’exclusió social.
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Què demanem?
1. Aturar la deriva causada pel tancament de 
fronteres i el retrocés en drets
És urgent denunciar les conseqüències de l’Acord UE-Turquia i promoure 
la seva anul·lació per vulnerar la normativa europea i internacional en 
matèria d’asil. El control de fronteres centrat en l’externalització de 
fronteres, així com les mesures dissuasives per impedir l’entrada com 
ara tanques, concertines, gas lacrimogen, aerosols de pebre, canons 
d’aigua, detenció i intimidació vulneren drets humans. 

Les devolucions automàtiques són inacceptables. En particular, Espanya 
ha d’acabar immediatament a aquesta pràctica a les ciutats autònomes 
de Melilla i Ceuta. Les devolucions al Marroc des de la tanca es realitzen 
sense cap procediment i no estan d’acord amb les nostres obligacions 
internacionals en matèria de drets humans i protecció internacional.
Les persones que intenten arribar a Europa fugint de situacions de 
guerra, persecucions o inseguretat ja han patit terriblement. Sigui quina 
sigui la frontera europea a la que arribin, tenen dret a ser rebuts amb 
dignitat i respecte als seus drets, independentment del seu estatus 
migratori.
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8. Danielle Vella (JRS). Trencar els llaços  familiars: 
http://www.hospitalidad.es/ca/romper-los-lazos-familiares/

AMIR:

HE VINGUT A 
EUROPA PER 
SALVAR-LOS, HO 
ENTENS? 8

Molts homes joves assumeixen 
voluntàriament anar per davant a Europa 
no només per les seves esposes i fills, sinó 
també pels seus pares i germans. L’Amir 
prové de Ghazni, Afganistan. “Estic molt 
preocupat per la meva família, ells estan 
sols i amagats dels talibans. El meu pare té 
78 anys i sóc el més gran, he de tenir cura 
dels meus pares, germans i germanes. He 
vingut a Europa per salvar-los, ho entens?”

El pare de l’Amir va treballar com a metge 
per al govern de l’Afganistan durant més 
de 40 anys, un crim als ulls dels talibans. 
Fa un any, l’ancià va rebre amenaces de 
mort. L’Amir va marxar poc després, va 
treballar a l’Iran per recaptar diners per al 
seu viatge, i després es va dirigir a Grècia. 
“He de construir la meva vida a Europa i, 
aleshores, portar a la meva família.” Estan 
constantment en contacte: “Allà on tinc wi-
fi els truco, només per dir-los que sóc aquí. 
Llavors són feliços, ploren cada vegada 
que parlem ...”.
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9. El Govern ha anunciat que a mitjans de juny de 2016 reassentarà 386 persones -285 provinents del  
Líban i 101 de Turquia-.

2. Salvar vides
Moltes persones continuen emprenent perillosos viatges a Europa 
per mar i morint en l’intent. Com més es tanquen les fronteres, més 
perilloses es fan les rutes. Europa ha de reforçar les seves operacions 
de recerca i rescat per salvar vides. Salvar vides, i no el control de les 
fronteres, és un imperatiu moral i ha de ser la prioritat de les operacions 
a la Mediterrània.
3. Procediments d’asil justos, ràpids i 
individualitzats
La majoria de les persones que arriben a Europa diàriament fugen de 
conflictes i violència en diferents països. Demanem a Espanya i als 
governs europeus que respectin el dret humà universal a demanar asil. 
Sigui quin sigui el país d’origen o d’arribada, els procediments d’asil 
han de ser justos, individualitzats, ràpids, eficients i similars en tots els 
estats membres.

La majoria de les persones refugiades que arriben al nostre país no veuen 
Espanya com un país en el qual poder desenvolupar la seva vida futura 
i tracten d’arribar a altres països europeus. En part, per les deficiències 
del procediment d’asil i el sistema d’acollida espanyol. El Govern ha 
d’abordar la qüestió de com canviar aquest imaginari.
Espanya ha d’aprovar de forma urgent un reglament, pendent des de 
2009, que desenvolupi la Llei d’Asil.

S’han de crear mecanismes de finançament dirigits a garantir la flexibilitat 
i sostenibilitat del sistema d’acollida de sol·licitants d’asil i donar suport 
a la seva integració a mig termini. El sistema d’asil a Espanya ha de ser 
revisat per incloure la participació de les comunitats autònomes, de les 
ciutats i de la ciutadania.

4. Cumplir y ampliar los compromisos de 
reubicación y los de reasentamiento 
Agilitzar la reubicació des de Grècia i Itàlia de les 16.000 persones a les 
que el nostre país s’ha compromès a acollir. El 2015 només van arribar 
18 persones i al maig 2016 el Govern va declarar que reubicarà abans 
de finals de juny a 200 persones, 150 procedents de Grècia i 50 d’Itàlia.

Agilitzar el reassentament acordat per Espanya de 1.449 persones 
refugiades des de països limítrofs als conflictes. El 2015 i fins al maig 
2016 no ha arribat encara cap persona reassentada. 9
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És urgent que els Estats membres, inclòs Espanya, acompleixin els seus 
compromisos en el menor temps possible i s’habilitin els mecanismes 
necessaris per a això. El reassentament i la reubicació han de ser 
compartits per tota la Unió Europea i proporcionalment al nombre de 
persones que busquen protecció.

5. Habilitar vies d’accés legals i segures
Per donar alternatives a les persones refugiades i impedir el negoci 
lucratiu dels traficants, cal habilitar vies d’accés legals i segures, com 
ara la reagrupació familiar, la reubicació i el reassentament, la possibilitat 
de sol·licitar asil o visats humanitaris en els consolats i ambaixades 
d’Espanya a l’estranger, o beques d’estudis universitaris per a persones 
en països limítrofs als conflictes.

6. Ajuda Humanitària i cooperació 
internacional 
La manca de protecció adequada i assistència a les persones dins i 
al voltant dels països en conflicte és degut, en part, a la insuficiència 
de fons. És imprescindible augmentar el suport als països propers que 
acullen xifres elevades de refugiats, per ajudar-los a afrontar la pressió 
exercida sobre els seus recursos i serveis. Cal incrementar l’ajuda 
humanitària, però també l’ajuda al desenvolupament en aquests països, 
per donar suport a sectors col·lapsats, com l’educatiu. Cal ajudar a la 
població refugiada, però també als col·lectius vulnerables dels països 
d’acollida. Per això, Espanya ha d’augmentar el seu compromís amb 
els plans regionals i internacionals d’ajuda a països en conflicte i països 
limítrofs d’acollida i millorar la transparència sobre la utilització d’aquest 
finançament.

El 2014, l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Unió Europea 
va ser el 0,4% de la Renda Nacional Bruta, i la d’Espanya, el 0,14% 
-davant del 0,4% en 2009-. Les dues xifres es troben considerablement 
allunyades de la fita del 0,7% fixada per Nacions Unides i l’AOD 
espanyola ha arribat a mínims històrics. Espanya i Europa han de 
recuperar el seu compromís amb el 0,7% i Espanya ha de destinar el 
0,4% de l’RNB en la pròxima legislatura a AOD. El Pla Director de la 
Cooperació Espanyola 2017-2020 ha de contenir compromisos per a 
la recuperació de la política de cooperació espanyola. Cal blindar els 
pressupostos de desenvolupament, perquè no estiguin sotmesos a la 
voluntat dels diferents governs. S’ha d’incrementar la transparència en 
la gestió d’aquests fons i garantir-ne resultats eficients

El pressupost espanyol per a Ajuda Humanitària representa només un 
4% de l’AOD . Espanya ha de destinar un 10% de l’AOD 11 a Ajuda 
Humanitària. Demanem que Espanya contribueixi al fons “L’educació 
no pot esperar”, llençat a la Cimera Mundial Humanitària del 23 i 24 de 
maig 2016 per finançar l’educació en situacions d’emergència.
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El Qussai té 27 anys i la seva història comença a 
Damasc, un lloc en el que preferiria no haver viscut, 
fins i tot abans de la guerra. En cadira de rodes per 
una malaltia anomenada osteogènia imperfecta, 
sempre va creure que el seu país no podia oferir-
li els serveis i oportunitats especialitzats que 
necessitava. Quan el Qussai va decidir abandonar 
Síria, va sol·licitar un passaport. Somriu amb ironia 
mentre recorda la resposta: «Em van dir que no 
podia sortir del país perquè no havia fet el servei 
militar i que havia d’anar a l’exèrcit. Vaig anar d’un 
lloc a un altre fins aconseguir l’examen mèdic i 
el certificat de què n’estava exempt. Al final, vaig 
aconseguir el passaport ».

A Turquia, el Qussai va sol·licitar a l’ACNUR el 
reassentament a un tercer país. Però els seus 
intensos esforços van ser inútils. «Em van dir 
que havia d’esperar perquè estaven estudiant 
el meu cas. I finalment vaig rebre una trucada 
comunicant-me que no hi podien fer res. Em vaig 
dir a mi mateix: Ja no em queda esperança. I vaig 
començar a pensar en viatjar a Grècia ».
Evidentment, el Qussai no podia viatjar sense 
algú que l’acompanyés i cuidés. Afortunadament, 
va conèixer l’Ahmed i es van fer amics. A finals 
d’octubre de 2015, van agafar l’autobús, 16 hores 
des d’Istanbul fins a Esmirna. El Qussai va pagar 
2.000 dòlars, tot el que tenia, per l’Ahmed i per ell, 
«només per creuar el mar». Em va explicar: «Em 
vaig prometre a mi mateix que pagaria el viatge de 
la persona que m’ajudés a travessar el mar. Seria 
com tornar-li el favor ».

Al costat d’altres 45 persones, van ser duts a un 
lloc aïllat a la costa turca i els van ordenar que 
esperessin al «cap». El Qussai descriu així al 
contrabandista: «El cap va venir en un tot terreny. 
Era molt arrogant, com si sortís d’una pel·lícula. 
Portava una pistola a la cintura; ulleres de sol i una 
jaqueta de cuir, i fumava un puro. Tots els seus 
homes portaven pistoles ». El Qussai recorda que 
el «cap» els va dir: «Ens preocupem molt per les 
vostres vides. Aquest vaixell està fet a Itàlia, és 

bo, perquè em preocupo per vosaltres ». I després 
va ordenar que la cadira de rodes del Qussai fos 
llençada al mar perquè en Qussai no podia pagar 
per aquell lloc.

Contemplant les aterridores onades negres, el 
Qussai va passar molta por: «Em vaig preguntar 
què passaria si el vaixell bolqués en l’aigua 
congelada. Vaig pensar, potser sobrevisqui, 
potser no. No m’importa, aquesta és la meva 
darrera oportunitat, no hi ha marxa enrere, no hi 
ha necessitat d’espantar-se».

El Qussai va sobreviure al viatge ... amb prou 
feines. Ja abans de salpar, el seu braç esquerre 
es va trencar quan una dona li va caure a sobre al 
vaixell. A causa de la seva mida diminuta, va ser 
colpejat per les onades, i amb prou feines podia 
respirar en aquell espai ple de gent. L’Ahmed va 
fer el que va poder: «L’Ahmed va cridar els altres 
perquè tinguessin cura i va intentar treure’ls del 
meu camí i fer-me espai. Després d’una hora, 
l’aigua m’arribava fins al pit. No et puc descriure 
com de freda estava; em calava els ossos. 
L’Ahmed va començar a donar-me copets a la 
cara perquè estava perdent la consciència ».
Després de tres hores i mitja de les quals la major 
part les van passar donant voltes en cercles, van 
arribar a l’illa grega de Nera i el Qussai va coixejar 
fins a la costa sense ser vist. Però aleshores els 
seus ossos trencadissos van espetegar altra 
vegada. «Un dels homes que em portava a través 
de les roques va relliscar, vaig caure i em vaig 
trencar la cama. Vaig cridar. Em van tombar a les 
roques i em van cobrir amb armilles salvavides 
per a què entrés en calor ».

Els altres refugiats van marxar, però l’Ahmed i el 
Qussai van seure a la platja durant hores amb 
l’esperança de ser rescatats. Tot i que estava 
marejat pel dolor i el fred, el Qussai estava de bon 
humor. «Estàvem parlant com fèiem normalment. 
“Estàs bé?” “Ho hem aconseguit!” I vam començar 
a riure ».
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Els fons europeus i espanyols destinats a atendre els refugiats a Europa 
no han de detreure’s dels fons de cooperació internacional i ajuda 
humanitària o computar com a tals, sinó que han de ser fons específics 
i addicionals 12.

És imprescindible treballar per prevenir i abordar les causes estructurals 
dels desplaçaments com ara els conflictes, la violència, la pobresa, la 
desigualtat, la competència pels recursos naturals, el canvi climàtic, la 
corrupció i el comerç d’armes, per a revertir el creixent èxode d’homes, 
dones i nens que abandonen involuntàriament les seves llars. Això 
requerirà lideratge polític i social amb mirada a llarg termini i dedicar 
recursos humans i financers al benestar i sostenibilitat global del planeta.

7. Facilitar la integració
La política migratòria i d’asil ha d’oferir solucions duradores i adequades 
per a l’acollida i la integració de les persones migrants i refugiades.
L’educació i la formació són factors clau d’integració. Demanem posar 
en marxa bons programes que garanteixin l’aprenentatge ràpid de 
l’idioma, donar suport a la qualitat i pertinència de l’educació obligatòria 
en els centres amb percentatges elevats d’alumnat estranger, facilitar 
el reconeixement de títols i qualificacions de les persones estrangeres i 
facilitar la formació professional.

Cal permetre als refugiats i migrants que s’ajudin a ells mateixos 
permetent-los que s’estableixin al nostre país, creïn negocis i tinguin 
oportunitats de creixement social i econòmic.

La presència de les persones refugiades i migrants entre nosaltres també 
requereix d’una obertura i canvi de mentalitat de les nostres societats. 
Necessitem afirmar l’hospitalitat, combatre el racisme i la xenofòbia i 
promoure una convivència pacífica que valori la diversitat cultural.

Cal impulsar, destinant recursos suficients, l’educació per a la ciutadania 
global ja que aquesta facilita la comprensió de la mobilitat humana com 
a dinàmica global partint de l’anàlisi crític de les seves causes; i al seu 
torn afavoreix l’empatia, la consciència de pertànyer a una única família 
humana, la convivència intercultural i el compromís ciutadà. Aquests són 
els millors antídots contra la radicalització de qualsevol signe, els que 
permeten a cada persona i a cada comunitat afirmar-se com a “terra 
d’acollida”

L’abril passat, el Servei Jesuïta Refugiats Itàlia feia públic un missatge molt 
potent del Papa Francesc sobre l’hospitalitat: “Perdoneu el tancament i 
la indiferència de les nostres societats, que temen el canvi de vida i de 
mentalitat que la vostra presència requereix” 

Les èpoques de canvi són èpoques d’inseguretats, d’incerteses. Treballem 
per enderrocar murs i construir una societat diversa i que contempla el 
món en tota la seva globalitat. Construïm quotidianament i políticament, 
entre tothom, HOSPTALITAT. Construïm un futur possible i sostenible per 
a tothom.



1 9

11. CAD-OCDE (2016). The DAC’s main findings and recommendations: http://www.oecd.org/dac/
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Alboan, Entreculturas, Fundación Hogar San José i el 
Servei Jesuïta a Migrants som organitzacions socials de la 
Companyia de Jesús a España.  
 
Amb la Campanya d’Hospitalitat, les organitzacions del Sector Social de 
la Companyia de Jesús volem sumar el nostre coneixement, experiència 
i treball per a la promoció d’una cultura de solidaritat i inclusió amb 
les persones migrants i refugiades.  A través de l’acollida, la cooperació, 
la incidència, la sensibilització i l’educació, volem generar un espai de 
comprensió, acompanyament, suport i benvinguda.


