
SUMO O MEU CAMIÑO: 
SÚMOME Á 
HOSPITALIDADE
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alar de migración é falar da nosa propia historia e do noso presente. O pasado, o 

presente e o futuro das nosas vidas só se poden entender se consideramos a 

mobilidade das persoas como un eixo fundamental da humanidade. 

 O contexto actual caracterizado polas tensións sociais e políticas 

provocadas pola Covid-19 e por outras crises estruturais que afectan, en maior 

medida, os grupos máis vulnerables, prevé que haberá un aumento significativo 

dos desprazamentos forzados, tanto dentro dos países como no ámbito 

internacional a curto e medio prazo. Este contexto, que se suma a unha tendencia 

crecente de migración nos últimos anos, xera unha maior violación dos dereitos 

humanos e aumenta a desigualdade a nivel local e global.   

 Na nosa contorna vimos recentemente numerosas chegadas a Canarias e 

Ceuta que nos amosaron a desesperación das persoas que arriscan a súa vida, ás 

veces perdéndoa, para aspirar a unha vida mellor.

 Os últimos datos, de mediados de 2020, mostran que o 3,6% (280,6 

millóns) da poboación mundial reside nun país diferente ao de nacemento; entre 

os que 79,5 millóns (o 1% da poboación mundial) son persoas que se viron 

obrigadas a abandonar o seu país; a maioría (73%) aos países veciños ao de orixe. 

Datos preocupantes no que ten que ver cos motivos de fuxida de contextos de 

conflito, violencia e violación de dereitos, pero que desmontan a percepción da 

"inmigración masiva", que, sobre todo o Norte global, constrúe a través de 

discursos de medo e odio que xorden dun xeito alarmante, reflexo dunha 

sociedade, non só caracterizada polo racismo, senón tamén polo clasismo e a 

aporofobia. 

 Recoñecemos a HOSPITALIDADE como a convivencia dentro dunha 

sociedade común entre persoas iguais en dereitos e respectuosas coas súas 

diferenzas. Falamos dunha HOSPITALIDADE necesaria ao longo de todo o 

proceso migratorio - orixe, tránsito, destino - no que se producen constantes 

violacións dos dereitos humanos e afectan de xeito diferente a contextos e 

grupos vulnerables. As causas que provocan a fuxida, os obstáculos atopados no 

tránsito ou as condicións ás que se enfrontan no país de destino, sitúan os 

emigrantes en situacións de desprotección, discriminación e vulneración 

constante dos seus dereitos. 

 Por unha banda, merece unha mención especial a realidade de moitas 

mulleres e nenas migrantes que, debido á desigualdade de xénero, se ven 

afectadas en maior medida polas violacións de dereitos dado que a súa situación 

migratoria agrávase coa violencia e as discriminacións múltiples ás que se 

enfrontan por ser mulleres. E, por outra banda, a realidade dos nenos e 

adolescentes que migran sen a súa familia en situacións de extrema 

vulnerabilidade e que se enfrontan a prexuízos e discriminacións pola súa orixe 

sen que o interese superior do menor sexa a prioridade. 

 Esta realidade prodúcese mentres aumentan as políticas de 

externalización de fronteiras e se estenden correntes de opinión que promoven 

discursos de odio, medo e criminalización da migración e das persoas defensoras 

dos dereitos das persoas migrantes.  

 Ante esta realidade, non nos conformamos. Polo tanto, as organizacións 

do sector social da Compañía de Xesús únense a este Pacto pola Hospitalidade 

e a Inclusión. É urxente unha resposta integral que defenda o dereito a unha 

migración segura en todas as súas fases e que constrúa novos discursos, valores 

e formas de convivencia que nos permitan camiñar na construción dunha familia 

humana e dunha nova sociedade.
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 Recoñecemos a HOSPITALIDADE como a convivencia dentro dunha 

sociedade común entre persoas iguais en dereitos e respectuosas coas súas 

diferenzas. Falamos dunha HOSPITALIDADE necesaria ao longo de todo o 

proceso migratorio - orixe, tránsito, destino - no que se producen constantes 

violacións dos dereitos humanos e afectan de xeito diferente a contextos e 

grupos vulnerables. As causas que provocan a fuxida, os obstáculos atopados no 

tránsito ou as condicións ás que se enfrontan no país de destino, sitúan os 

emigrantes en situacións de desprotección, discriminación e vulneración 

constante dos seus dereitos. 

 Por unha banda, merece unha mención especial a realidade de moitas 

mulleres e nenas migrantes que, debido á desigualdade de xénero, se ven 

afectadas en maior medida polas violacións de dereitos dado que a súa situación 

migratoria agrávase coa violencia e as discriminacións múltiples ás que se 

enfrontan por ser mulleres. E, por outra banda, a realidade dos nenos e 

adolescentes que migran sen a súa familia en situacións de extrema 

vulnerabilidade e que se enfrontan a prexuízos e discriminacións pola súa orixe 

sen que o interese superior do menor sexa a prioridade. 

 Esta realidade prodúcese mentres aumentan as políticas de 

externalización de fronteiras e se estenden correntes de opinión que promoven 

discursos de odio, medo e criminalización da migración e das persoas defensoras 

dos dereitos das persoas migrantes.  

 Ante esta realidade, non nos conformamos. Polo tanto, as organizacións 

do sector social da Compañía de Xesús únense a este Pacto pola Hospitalidade 

e a Inclusión. É urxente unha resposta integral que defenda o dereito a unha 

migración segura en todas as súas fases e que constrúa novos discursos, valores 

e formas de convivencia que nos permitan camiñar na construción dunha familia 

humana e dunha nova sociedade.

Por que falamos de 
hospitalidade e inclusión?
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