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Estamos vivindo a peor crise de refuxiados da historia.
59,5 millóns de persoas que, a causa da persecución, os
conflitos, a violencia xeneralizada ou as violacións de
dereitos humanos se ven obrigadas a saír dos seus fogares
na busca dun futuro incerto. Isto supón un número
sensiblemente maior á poboación de España, que conta
con menos de 46,5 millóns de persoas.
Imaxinas un país enteiro cuxos
habitantes tiveron que abandonar os
seus fogares?

É un número sen precedentes que se une a unha tendencia á alza (nos últimos 3 anos o número de
persoas desprazadas incrementouse un 40%) que non fai máis que agravar a situación.
Neste panorama, Siria ten un papel relevante. Dende 2011 vese envolta nunha guerra civil que
enfronta ao goberno (non democrático) de Bashar Al-Asad e cunha oposición, que non é unha
entidade uniforme, senón que aglutina actores diversos e enfrontados entre si (Exército Libre de
Siria, o Fronte Islámico, Al-Nusra –Al Qaeda en Siria–, Estado Islámico).
Nesta guerra, a poboación civil siria viu comprometido o seu futuro e máis da metade tivo que
abandonar as súas casas. Con 3,88 millóns, este país converteuse no maior país de orixe de
persoas refuxiadas, ademais dos 7,8 millóns que están desprazadas dentro do seu propio país.

© Kristóf Hölvényi/JRS

Case unha de cada catro persoas refuxiadas no mundo
é de orixe siria. Pero Siria non é o único foco intenso de
orixe. Máis da metade das persoas refuxiadas son
dalgún destes tres países: Siria, Afganistán e
Somalia.

A violencia, agravada con outros
factores como a falla de recursos,
está obrigando ás poboacións ao
desprazamento.

Estas cifras que xa son alarmantes e, sen embargo,
deixan fóra a outras moitas que tamén se ven obrigadas
a deixar a súa casa na busca dun futuro incerto.
ACNUR, aínda recoñecendo a dificultade para distinguir
entre un migrante e un refuxiado, fala de que “un
migrante goza da protección do goberno do seu país de
orixe”, mentres que a persoa refuxiada non.
Isto fainos reflexionar que existe unha liña moi fina entre
refuxio e migración. En moitos casos, persoas que
solicitan o asilo e que non ven recoñecida a súa
condición de refuxiada vense privados dos dereitos que
dela se derivan, converténdose nese momento en
inmigrantes no país de acollida.
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Á súa vez, persoas que migran para poder salvar a vida, fuxindo de condicións de pobreza,
medioambientais, de conflitos non recoñecidos que comprometen seriamente a súa integridade.
Estas persoas sofren, en moitas ocasións, situacións igual de perigosas e sen embargo non poden
optar á protección que outorga o recoñecemento xurídico da súa condición de refuxiadas, o que
aumenta a súa vulnerabilidade.
É importante ter en conta que os principais países de acollida das persoas refuxiadas están sendo
os seus países veciños.

Turquía é o país que máis persoas
refuxiadas acolle, seguido por
Paquistán, Líbano, Irán, Etiopía e
Xordania. Son as rexións en desenrolo
as que acollen ao 86% das persoas
refuxiadas; de feito, o 42% do total de
persoas refuxiadas residía en 2014 en
países cuxo PIB per cápita era inferior
a 5.000 dólares (en España o PIB per
cápita é de 34.899 dólares).

© Andy Ash/JRS

Neste contexto nace a campaña
Hospitalidad.es, que propón unha
ollada integral ante a mobilidade
humana neste momento actual no que
tantas persoas migrantes e refuxiadas
están chamando ás portas de Europa.

Partindo da comprensión das causas xeradoras do movemento de persoas, promove accións
concretas de acollida e acompañamento, non esquece o apoio nos países de orixe das persoas
migrantes; e denuncia as situacións de inxustiza, propoñendo políticas e respostas respectuosas
dos dereitos humanos.
Un dos obxectivos desta campaña é “contribuír a que a nosa sociedade comprenda as causas que
motivan a mobilidade humana para xerar unha cultura de solidariedade e inclusión con todas as
persoas migrantes e refuxiadas”. Unha ferramenta privilexiada para conseguilo é a educación.
Dende esta convicción, presentámosvos este material que quere ser un apoio para que educadores
tanto do ámbito formal como non formal traballen con nenos, nenas e xoves, promovendo unha
cultura de hospitalidade, de acollida coas persoas migrantes, destacando a importancia de traballar
por atallar a causa dos conflitos e fomentar a incidencia sobre as instancias que teñen
responsabilidade en construír políticas migratorias xustas.
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Proposta para nenos e nenas

A historia de Alegría e Éxodo

Idade aproximada: 6-9 anos
Duración da actividade: 45 minutos

Desenrolo
Facemos un círculo coas cadeiras e
ensinámoslles a foto de Alegría e Éxodo.

?

Coñecemos ou temos oído falar de outros
casos coma o de Alegría e Éxodo de xente
que tivo que deixar a súa casa? Se é así
compartimos co resto do grupo.

?

Como vimos, hai persoas que se ven
obrigadas a abandonar o seu fogar. Por que
razóns credes que o fan? Que motivos
poden levarlles a tomar esa decisión? Como
cres que se senten?

?

Pensade na vosa casa e a vosa vida. Que
cousas temos que nos gustaría que
puideran ter tamén Alegría e Éxodo?

Imos intentar contar a historia de Alegría e
Éxodo en base ao que vemos na foto:
?

Como se chaman? Onde viven? Como é
a súa casa?

?

Vendo os seus rostros, viven felices?

?

Como nos imaxinamos un día nas súas
vidas?

A persoa dinamizadora pode ir apuntando no
encerado as respostas que se van dando.
Unha vez que conversamos sobre iso,
poñémoslles o vídeo co testemuño de Alegría,
que se pode atopar aquí:
www.youtube.com/watch?v=K3QOCzMOyTA

Para finalizar, pedimos ao alumnado que coas
respostas da última pregunta fagan un debuxo
de Alegría e Éxodo coas cousas que nos
gustaría que non lles faltaran (escola, hospital,
comida...).
Materiais:

Unha vez escoitado o testemuño, reflexionamos
en grupo grande, utilizando as seguintes
preguntas:
?

Como se chaman as persoas que saen no
vídeo (a nai e o fillo)?

?

Por que tiveron que saír da súa aldea Alegría
e Éxodo? Que pasou?

?

Hai diferenzas entre a historia que
imaxinamos antes e a historia real?

•

Ordenador e proxector.

•

Anexo 1: Fotografía de Alegría e Éxodo.

•

Cartolinas, rotuladores, pinturas...

* Adaptado de Entreculturas, “12 pasos para un
mundo mellor. 20 de xuño, día mundial das persoas
refuxiadas”.
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Anexo 1
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Proposta para rapaces e rapazas

Actividade horizontes de futuro

Idade aproximada: 10-12 anos
Duración da actividade: 60 minutos

Desenrolo
Imos pedir ao alumnado que que reflexione
sobre algún recordo sobre o seu pasado, de
cando eran nenos e nenas, algún recordo
sobre o seu presente (que fan, que cousas lles
gustan...), e como se imaxinan o seu futuro
(que queren ser de maiores...). Unha vez que
pensaron sobre estas tres cousas, cada persoa
ten que debuxalas nun papel. Un folio para o
pasado, outro para o presente e un terceiro para
o futuro.
Unha vez que teñamos os debuxos, dividimos
ao alumnado en grupos de 5 ou 6 persoas.
Entrégaselle a cada grupo unha copia dos
debuxos do material “Horizontes de futuro”.
Explícaselles que nese material están recollidos
os debuxos que fixeron diferentes adolescentes
desprazados dos seus fogares e acompañados
polo Servizo Xesuíta aos Refuxiados entre 2003
e 2006 no campo de Salala, en Liberia. Os
grupos teñen que comparar os seus debuxos
cos que lles entregamos e compartir as súas
impresións. Abrimos un pequeno diálogo sobre
as seguintes preguntas:
?

Sabes que significa que unha persoa sexa
refuxiada? E que sexa desprazada?

?

Tes visto, escoitado ou lido algunha noticia
que falara de persoas desprazadas ou
refuxiadas?

?

Hai case 60 millóns de persoas que se ven
obrigadas a saír dos seus fogares, por que
cres que sucede isto?

Unha vez que os grupos tiveron un tempo para
reflexionar, facemos unha posta en común en
grupo grande. Para a posta en común, podemos
utilizar as seguintes preguntas orientadoras:
?

Como foi o pasado das persoas autoras
dos debuxos que vimos? Que diferenzas
ves cos vosos debuxos?

?

Vendo os debuxos, como cres que as
persoas desprazadas se imaxinan o seu
futuro? Que diferenzas hai entre o voso
futuro e o desas persoas? Podemos dicir,
que en xeral, todas as persoas temos a
esperanza de vivir un futuro mellor?

?

É xusta a situación que viven as persoas
desprazadas e refuxiadas? Que podemos
facer nós para cambiar esta realidade? Hai
outras persoas ou outras institucións que
tamén poderían facer algo?

Materiais:
•

Rotuladores, pinturas...

•

Papel para debuxar.

Libro Horizontes de futuro, dispoñible en:
http://centroderecursos.alboan.org/es/registros/2426-horizontes-de-futuro

•

* Adaptado de ALBOAN, “Horizontes de futuro”.
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Proposta para mozos e mozas

As persoas en movemento

Idade aproximada: 14-17 anos
Duración da actividade: 60 minutos

Traballo previo: Pedimos ao alumnado que

leven a clase unha historia dalgún familiar,
amigo, amiga, veciños, veciñas... que viviran
noutro país diferente ao país de orixe desa
persoa. Para iso, terán que completar unha
ficha que conteña os seguintes apartados: A
onde viaxou esa persoa? Por que motivos?
Que aprendeu nesa viaxe? Que anécdotas lle
sucederon?

Desenrolo
Unha vez que todo o alumnado teña a ficha do
paso previo completa, poremos na aula un mapa
de Peters.

A continuación poremos en común as fichas que
completamos, anotando no mapa as rutas que
fixeron as diferentes persoas, e utilizando como
guía as seguintes preguntas (45 minutos):
?

Como nos sentimos escoitando estas
historias e vendo este gran mapa de
movementos humanos, de rutas, viaxes e
soños truncados e realizados?

?

Que motivos levaron a esas persoas a saír
dos seus países? Fixérono voluntariamente?

?

No mundo hai millóns de persoas que se ven
obrigadas a deixar a súa casa. A que
pensades que se debe? Credes que son
sempre ben recibidas no seu destino?

?

Que valores descubrimos?

?

Como nos gustaría que nos tratasen se
estiveramos na mesma situación destas
persoas? E nós, somos persoas hospitalarias
con quen vén de outros países? Que
podemos aprender desas persoas?

Para comezar preguntamos ao alumnado:
?

Que é a mobilidade humana? Deixamos ao
alumnado conversar sobre o tema e unha
vez que acorden unha definición
comparámola coa seguinte:

“A mobilidade humana é a acción de trasladarse
xeograficamente de maneira individual ou
colectiva, ben sexa por vontade propia ou por
presión de axentes externos e debido a diferentes
causas. Entre elas está a pobreza, a persecución
política ou a discriminación por pertenza étnica,
relixiosa ou orientación sexual, as guerras ou os
conflitos internos por control territorial e de
recursos naturais, os abusos e/ou a violación dos
dereitos humanos e a desigualdade na repartición
das riquezas. Pero tamén se debe ao desexo de
coñecemento, á curiosidade de explorar o
descoñecido e/ou ao gusto de experimentar a
variedade de lugares e culturas do mundo”.
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Materiais:
•

Anexo 2: Ficha para a actividade previa.

•

Mapa de Peters.

•

Rotuladores ou la para marcar no mapa.

* Adaptado da Rede Xesuíta con Migrantes en América
latina e o Caribe, “En camiño cara a hospitalidade.
Guía de actividades para nenos e nenas de educación
secundaria”.

Anexo 2
Ficha para a actividade previa

Nome da persoa entrevistada

Idade
Percorrido que fixo a persoa entrevistada dende a súa localidade ata o lugar de destino

Por cantos países pasou?

Que anécdotas lle sucederon?

Por que viaxou a persoa entrevistada?

Foi unha viaxe fácil?

Unha vez que chegou ao destino, puido cumprir cos obxectivos que se marcara?
Como a trataron as demais persoas?
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Proposta para adultos

Resposta á crise

Idade aproximada: 18-35 anos
Duración da actividade: 1h 30m.

Desenrolo
Comezamos a sesión cunha dinámica moi fácil,
colócanse unha serie de fotografías no chan
(ver Anexo 3). Pódense buscar máis imaxes en
Internet e a xente ten que escoller algunha e
explicar por que a escolleu e que é o que
sabe do que a fotografía conta.

?

Cando falamos desta crise, pensamos só en
Siria ou transcende a este caso concreto?

?

Que papel ten a nosa sociedade de cara á
acollida das persoas que chegan ás nosas
fronteiras?

Trátase de intentar responder á pregunta
“que é o que está pasando?”

?

Que papel ten a nosa sociedade de cara ás
causas que están orixinando estes
movementos de persoas?

?

Despois o grupo traballará cos seguintes
materiais:
#WhySyria: a crise de Siria contada en 10
minutos e 15 mapas:
http://whymaps.tumblr.com
Mapas do Informe de ACNUR: “Mundo en
Guerra. Tendencias Globais. Desprazamento
Forzado en 2014”:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/10072.pdf?view=1
Unha crise e un desafío: por que as palabras
importan:
http://es.jrs.net/campana_detalle?TN=PROJECT-20151021024555
Abrimos un espazo de debate sobre a crise
migratoria:
?
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Que sabías sobre ela? Que descubriches
cos materiais? Cales son para ti as claves da
crise migratoria?

Tralo debate pásase aos participantes o texto
escrito por unha persoa refuxiada (Anexo 4).
Trátase de lelo e comentar o que nos pareceu,
se hai algo que nos tocou especialmente a título
individual e por que, que contestarías a esa
persoa?
Por último lese un extracto do texto “Resposta á
crise de refuxiados. Unha ollada común dende a
nosa espiritualidade ignaciana” (Ver Anexo 5) e
respóndese:
?

Que che parecen os criterios xerais? estás
de acordo con que non se pode distinguir
aos migrantes dos refuxiados? que
implicacións ten iso?

?

En canto á resposta que se propón, que
podes facer ti para apoiala? cres que é a
correcta? Que che parecen os criterios de
acollida en base ás comunidades de
hospitalidade?

© Kristóf Hölvényi
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Anexo 3
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Anexo 4
Ammán, 23 de outubro de 2014

A cidade onde eu vivía está no centro de Siria
O meu barrio estaba moi cerca dunha zona leal ao goberno sirio, e co tempo iso
supuxo problemas para nós. Era o verán de 2011; os meus compañeiros máis eu
eramos estudantes que se preparaban para os exames e con ganas de gozar das
nosas xa próximas vacacións. Ese ía ser o meu último verán sirio.
En vez de pasar os días cos meus amigos, a crise siria superounos. Aínda que
escoitabamos noticias sobre o que pasaba noutros lugares, ao principio non fixemos
moito caso. Entón, a xente da nosa zona decidiu realizar unha sentada na praza
principal da cidade para protestar pacificamente pola morte de sete persoas. Empezou
pola tarde; os organizadores querían facelo durar tres días. Centos de persoas viñeron
de diferentes barrios da cidade. Aínda recordo a tranquilidade que se respiraba ese día,
ata que trala media noite comezou o tiroteo. A xente corría en todas as direccións
pedindo axuda. As mulleres e os nenos choraban mentres os disparos soaban por
todas partes. Ao día seguinte, un grupo de homes armados chegou ao noso barrio e
detivo á maioría dos homes xoves que participaran na sentada.
A situación deteriorouse, e pronto comprendemos que significaba ser bombardeado.
Como estudante, o que máis me preocupaba era a destrución da miña escola. Nin sabía
nin entendía por que querían facer dano aos nosos líderes e triunfadores do mañá.
Despois de máis de doce meses de crise, un grupo de partidarios do goberno viu ao
noso barrio e anunciou mediante un altofalante que “todas as familias teñen que saír da
zona se non querían morrer. Mañá viremos e esperamos non atopar a ninguén aquí”.
Polo que eu sei, só tres persoas se negaron a marchar; nunca soubemos nada máis
delas.
A miña familia máis eu marchamos do barrio e, por un tempo, estivemos vivindo noutra
parte da cidade. Finalmente, fuximos a Xordania, xa que a situación se volveu demasiado
perigosa. Mirando pola ventá de camiño a Xordania, estaba contento de marchar,
facíame ilusión coñecer xente nova.
Primeiro, tivemos que reconstruír as nosas vidas en Xordania. Preguntei aos
compañeiros de traballo sobre a cultura e outras prácticas xordanas. Polo xeral, como
familia somos xente flexible, así que sabía que podiamos vivir nunha sociedade nova e
diferente. Ante a enorme afluencia de sirios, a actitude dos xordanos cara os
recentemente chegados cambiou. Crían que lles estaban quitando
as súas oportunidades de emprego e aumentando o custo da vida.
Creo que foi por iso que os xordanos comezaron a tratarnos como
estranxeiros.
A realidade da vida en Xordania non se parece para nada ao que
imaxinei. A vida aquí é moi diferente á de Siria, e todo é moi caro.
En primeiro lugar, tiven que traballar porque ninguén nos axudaba
economicamente. Descartei a idea de volver á escola e comecei a
traballar. Co tempo, dinme conta de que non estaba facendo o
correcto. Se aceptaba a miña condición de estranxeiro, de quen
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non ten acceso a ningún tipo de educación superior, estaría destruíndo calquera
oportunidade dun futuro decente.
Por casualidade, a miña nai atopou un programa de estudos no que ela podía ser mestra
voluntaria, e faloume dos cursos de educación superior en liña organizados polo Servizo
Xesuíta a Refuxiados (JRS), Jesuit Commons: Educación Superior nas Marxes. Ao
principio, preocupábame non poder cumprir coas clases polo meu horario de traballo
pero, afortunadamente, está deseñado para persoas que teñen que traballar para saír
adiante.
O meu primeiro día no centro de estudos do JRS foi moi emocionante. Coñecín a persoas
de diferentes países. Sentíame moi próximo a eles, incluso máis que aos que formaban
parte da miña vida diaria. Quizais sexa porque vivir unha crise acerca á xente.
Temos moito en común. Compartimos case as mesmas historias. Enfrontámonos aos
mesmos retos e sufrimos os mesmos problemas. Non temos dereito a traballar. Os
refuxiados téñeno difícil para obter os permisos de traballo en Xordania. Todos nós
loitamos para seguir cos nosos estudos. Sentímonos como estraños limitados por todas
estas regras. Todos e todas temos que traballar duro para conseguir os nosos obxectivos.
E tranquilízanos que haxa tantas persoas que queiran axudar aos refuxiados. Pero a maior
parte do traballo téñena que facer os propios refuxiados, para que eles e as súas
comunidades poidan manterse en pé por si mesmos.
Tras completar dous cursos certificados, síntome orgulloso de dicir que me inscribín no
programa de titulación en liña de tres anos. Tamén estou orgulloso de dicir que o meu
inglés mellorou, e que podo comunicarme con moitas persoas de todo o mundo.
Aprender outro idioma fíxome ser mellor comunicador e ter unha mente máis aberta.
Espero poder saír algún día de Xordania e estudar nunha universidade nos EE.UU. ou
Europa.
Mohammed Aboud, Voces. JRS, 2014.
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Anexo 5
Resposta á crise de refuxiados

© Elisa García Paleo

Unha ollada común dende a nosa espiritualidade ignaciana

Criterios xerais
O criterio ignaciano de universalidade concrétase nesta situación na necesidade de non
facer distinción entre persoas refuxiadas e/ou migrantes noutras circunstancias.
Debemos axudar a que a corrente de solidariedade cara quen foxe da guerra non
exclúa, senón que se faga extensiva a outros colectivos vulnerables que abandonaron
os seus países.
A nosa contribución para ampliar a protección pode situarse nun triplo eixo:
1 Ámbito temporal: a protección ofrecida polo Estado ten unha duración limitada de
aproximadamente 6/9 meses, co cal, na etapa posterior haberá (xa a hai actualmente)
unha importante necesidade de acollida e acompañamento.
2 Alcance: mentres que a protección inicial incide nas necesidades básicas
(aloxamento, mantemento, educación, etc.), sabemos que o proceso de integración
require outros moitos apoios sostidos no tempo: idioma, apoio
escolar, rede relacional, etc.
3 Temos xa na actualidade situacións moi precarias de
solicitantes de asilo, a quen a día de hoxe non chega apoio
algún, por saturación do sistema. Do mesmo modo, existen
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problemáticas e grupos específicos: menores, vítimas de trata,
persoas en situación irregular sen domicilio, etc. que deben ser
incluídas nesta resposta.
A acollida e apoio aos procesos de integración da xente que
chega sería incompleta se non fose acompañada dun esforzo por
informar e sensibilizar á sociedade sobre as causas dos movementos de persoas, e dunha
acción no ámbito da incidencia pública, para cambiar as políticas estatais (mellora e
ampliación substancial do sistema público de asilo, lexislación de estranxeiría, etc.),
europeas (acceso seguro, política de visados, etc.) e internacionais (corredores
humanitarios, comercio de armas, financiamento de ACNUR, aumento da axuda
humanitaria, etc.).

Unha resposta integral
Con estes criterios xerais, dende o sector social propoñemos unha resposta a esta crise
con catro elementos: acollida en España; apoio internacional (orixe e Europa);
sensibilización e incidencia pública.
Comunidades de hospitalidade: un modelo de acollida xa en marcha: é importante que
resaltemos algunhas características do tipo de acollida practicada nalgunhas das nosas
comunidades e por membros da familia ignaciana.
• Trátase dunha “acollida” que converte á persoa nun membro máis da comunidade, en pé
de igualdade, non nunha persoa que “recibe” un servizo.
• É unha acollida onde se busca compartir vida, onde hai escoita e apoio recíproco e onde
todos dan e reciben. O elemento relacional é fundamental, así como o de integración no
barrio, comunidade, etc.
• É unha acollida que se nutre de persoas que xa acompañamos noutros ámbitos
(entidades do sector social), e que pode non ter unha duración predeterminada, máis allá da
que marcan os procesos de crecemento das persoas e da relación.
•

É unha acollida que demanda presenza cotiá real e vida comunitaria/familiar.

Apoio internacional: A nosa ollada sobre esta crise en Europa non esquece as causas, a
aqueles que non puideron escapar do conflito, así como aos moitos refuxiados que se
atopan en tránsito, na busca dunha vida digna e segura para as súas familias. O apoio ao
labor de acompañamento dos diferentes JRS nos lugares onde se produce o
desprazamento é fundamental.
Por tanto, a solidariedade que estes días busca mobilizarse debe incluír tamén apoios para
o traballo fóra das nosas fronteiras que permita unha acción máis completa e integral no
proceso de tránsito e refuxio. Tamén, dende fai uns anos, a área de cooperación contribúe
na inxente resposta á crise siria, centrando a nosa acción no traballo co máis dun millón de
refuxiados que chegan ao Líbano. A resposta pasa por facer posible a educación dos nenos
refuxiados, así como axuda básica alimentaria e de hixiene, e un acompañamento próximo
ás familias refuxiadas. Estes apoios cada vez son máis necesarios, xa que o número de
refuxiados crece exponencialmente e os recursos son insuficientes, e non os podemos
esquecer agora que o foco das cámaras está dentro das nosas fronteiras.
Sensibilización e comunicación: Xerar material específico que contribúa a entender a
crise actual, nun contexto máis amplo de fluxos migratorios.
Incidencia, construíndo unha axenda común.
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Proposta para grupos
de pastoral

Voces do mundo

Idade aproximada: A partir de 18 anos
Duración da actividade: 50 minutos

Desenrolo
Ponse música tranquila e anímase aos mozos
e mozas a pechar os ollos.
O grupo estará en silencio, cada persoa cos
ollos pechados; léselles a modo a ficha “Voces
do mundo” (anexo 6) de maneira que a lectura
permita que entren en situación.
Trátase de que fagan na súa imaxinación un
percorrido, un exercicio de saír de si mesmos
e pórse na pel de outra persoa.
Ao terminar, en silencio, erguémonos e imos
escribindo en papeis unha palabra que describa
como nos sentimos e os pegamos nun cartel
formando un corazón.

•

Carta ás persoas refuxiadas.

•

Carta á nosa clase.

Aos cinco minutos rotarán as cartas, e seguirán
escribindo seguindo o fío da carta que empezou
o compañeiro. Desta forma, aos vinte minutos
cada grupo terá realizado catro cartas de
maneira conxunta.
Cólganse as cartas na parede para que todo o
grupo poida lelas.
Para finalizar lemos “Mensaxe do Santo Padre
Francisco para a Xornada Mundial do Emigrante
e do Refuxiado” (Anexo 6).

Facemos grupos de catro persoas. A cada
grupo entrégaselle unha copia do documento
“Resposta á crise dos refuxiados. Unha ollada
común dende a nosa espiritualidade ignaciana”
(Anexo 5, primeiros dous puntos, pax. 1-2).
A continuación os grupos deberán escribir unhas
cartas, pero non no seu nome, senón imaxinando
que é Deus quen escribe, tendo en conta o vivido
e reflexionado ao longo da sesión.
Cada integrante do grupo comezará unha carta
dirixida a un destinatario distinto:
•

Carta á clase política.

•

Carta aos medios de comunicación.
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Fonte: Liñas forza para un colexio evanxelizador, curso
14-15.

Anexo 6
Voces do Mundo
“Quero que peches os ollos e escoites atentamente a música. Imaxínate no deserto, todo
moi tranquilo e silencioso. Pensa na túa vida, como é, onde vives, como son os teus amigos e a túa familia, como é a túa vida un día normal... cales son os teus soños e as túas
ilusións... pensa niso e visualízao fronte a ti...
No deserto, xunto a ti, hai unha caixa. Quero que a collas coas mans e gardes todo o que
es, os teus recordos, as túas vivencias, as túas cousas... e que pouco a pouco a vaias
pechando.
Sigue escoitando a música e sinte ese baleiro no teu interior... xa non tes identidade, nin
rostro, nin recordos...
De súpeto miras ao chan. Hai un espello e un papel. Agáchaste e recóllelos. O papel
resúltache familiar. Víchelo antes. Tocáralo antes. Nel hai escrito un relato.
Recoñeces a letra, é a túa. O relato recolle parte da túa vida. Lelo en alto.
“Cando estalou a guerra, o meu país, vivín con medo durante moito tempo. Non conseguía
durmir pola noite. Recordo ter pasado noites enteiras esperta, agarrando xunto a min aos
meus dous fillos, porque temía que os secuestraran mentres durmiamos.
Despois decidín fuxir a Burundi. Había masas de xente na fronteira entre Burundi e Congo
intentando fuxir da guerra. A única maneira de cruzar a fronteira era un taxi-bicicleta. Agarrei
a un dos meus fillos ás costas e ao outro por diante, para que puideramos caber os tres nunha
bicicleta. Cunha man suxeitaba na miña cabeza o bolso con todas as nosas pertenzas, e coa
outra sostiña ao guiador da bicicleta.
Así me convertín en refuxiada, sen saber o que quería dicir. Nuns días comprendía o
significado: agora consideraríaseme unha persoa sen voz...”.
Míraste no espello.
Como é o teu rostro? De que cor é a túa pel? E os teus ollos? E o pelo? Como é a
roupa que levas posta? Cantos anos tes?
Míraste ata que te das conta de que o espello xa non está e só estás ti mesmo.
Recordas o relato. Como foi a túa vida? Como te sentes? Soñas? Cales son os teus
soños e as túas ilusións? Como é un día normal na túa vida? Vas ao colexio? Tes
medo? De que? Es feliz?
Escoita a música. Mira o deserto.
Hai moito silencio. Todo está en calma. De súpeto ves esa caixiña, onde gardaras por
un momento os teus recordos, a túa vida... Camiñas cara ela.
Xíraste e ves ao lonxe, como a persoa que fuches no deserto... se vai separando pouco
a pouco de ti. Volves a vista á caixa. Camiñas cara ela. Cóllela e ábrela. De novo volves
ser ti mesmo, cos teus recordos, as túas vivencias, a túa vida...
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Anexo 7
Mensaxe do Santo Padre Francisco para a Xornada
Mundial do Emigrante e do Refuxiado

Queridos irmáns e irmás

© Sergi Cámara/JRS

Na bula de convocatoria ao Xubileu
Extraordinario da Misericordia
recordei que “hai momentos nos que
dun xeito moito máis intenso
estamos chamados á ollada fixa na
misericordia para poder ser tamén
nós mesmos signo eficaz do obrar
do Pai” (Misericordiae vultus, 3).

En efecto, o amor de Deus tende a
alcanzar a todos e a cada un,
transformando a aqueles que acollan o
abrazo do Pai entre outros brazos que se
abren e apertan a quen saiba que é amado
como fillo e se sinta “en casa” na única
familia humana. Deste xeito, o amor
paterno de Deus é solícito para con todos,
como o fai o pastor co seu rabaño, e é
particularmente sensible ás necesidades
da ovella ferida, cansada ou enferma.
Xesucristo falounos así do Pai, para
dicirnos que el se inclina sobre o home
ferido pola miseria física ou moral e, canto
máis se agravan as súas condicións, tanto
máis se manifesta a eficacia da
misericordia divina.
Na nosa época, os fluxos migratorios
están en continuo aumento en todas as
áreas do planeta: refuxiados e persoas
que escapan da súa propia patria
interpelan a cada un e ás colectividades,
desafiando o xeito tradicional de vivir e, a
veces, trastornando o horizonte cultural e
social co cal se confrontan. Cada vez con
maior frecuencia, as vítimas da violencia e
da pobreza, abandonando as súas terras
de orixe, sofren a aldraxe dos traficantes
de persoas humanas na viaxe cara o soño
dun futuro mellor. Se despois sobreviven
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aos abusos e ás adversidades, deben
facer contas con realidades onde se
acumulan sospeitas e temores. Ademais,
non é raro que se atopen coa falta de
normas claras e que se poidan poñer en
práctica, que regulen a acollida e prevexan
vías de integración a corto e longo prazo,
con atención aos dereitos e aos deberes
de todos. Máis que en tempos pasados,
hoxe o Evanxeo da misericordia interpela
as conciencias, impide que se habitúen ao
sufrimento do outro e indica camiños de
resposta que se fundan nas virtudes
teologais da fe, da esperanza e da
caridade, despregándose nas obras de
misericordia espirituais e corporais.
Sobre a base desta constatación, quixen
que a Xornada Mundial do Emigrante e do
Refuxiado de 2016 sexa dedicada ao
tema: “Emigrantes e refuxiados
interpélannos. A resposta do Evanxeo da
misericordia". Os fluxos migratorios son
unha realidade estrutural e a primeira
cuestión que se impón é a superación da
fase de emerxencia para dar espazo a
programas que consideren as causas das
migracións, dos cambios que se producen
e das consecuencias que imprimen rostros
novos ás sociedades e aos pobos. Todos
os días, sen embargo, as historias

dramáticas de millóns de homes e
mulleres interpelan á Comunidade
internacional, ante a aparición de
inaceptables crises humanitarias en
moitas zonas do mundo. A indiferenza e o
silencio abren o camiño á complicidade
cando vemos como espectadores aos
mortos por sufocación, penurias,
violencias e naufraxios. Sexa de grandes
ou pequenas dimensións, sempre son
traxedias cando se perde aínda que sexa
só unha vida.
Os emigrantes son os nosos irmáns e
irmás que buscan unha vida mellor lonxe
da pobreza, da fame, da explotación e da
inxusta distribución dos recursos do
planeta, que deberían ser divididos
equitativamente entre todos. Non é tal vez
o desexo de cada un deles o de mellorar
as propias condicións de vida e o de obter
un honesto e lexítimo benestar para
compartir coas persoas que aman?
Neste momento da historia da
humanidade, fortemente marcado polas
migracións, a identidade non é unha
cuestión de importancia secundaria. Quen
emigra, de feito, está obrigado a modificar
algúns aspectos que definen á propia
persoa e, incluso en contra da súa
vontade, obriga ao cambio tamén a quen
o acolle. Como vivir estes cambios de
maneira que non se convertan en
obstáculos para o auténtico
desenvolvemento, senón que sexan
oportunidades para un auténtico
crecemento humano, social e espiritual,
respectando e promovendo os valores
que fan ao home cada vez máis home na
xusta relación con Deus, cos outros e
coa creación?
En efecto, a presenza dos emigrantes e
dos refuxiados interpela seriamente ás
diversas sociedades que os acollen. Estas
deben afrontar os novos feitos, que poden
verse como imprevistos senón son
axeitadamente motivados, administrados
e regulados. Como facer de modo que a
integración sexa unha experiencia
enriquecedora para ambos, que abra
camiños positivos ás comunidades e
preveña o risco da discriminación, do
racismo, do nacionalismo extremo ou da
xenofobia?

A revelación bíblica anima á acollida do
estranxeiro, motivándoa coa certeza de
que facendo iso se abren as portas a
Deus, e no rostro do outro se manifestan
os de Xesucristo. Moitas institucións,
asociacións, movementos, grupos
comprometidos, organismos diocesanos,
nacionais e internacionais viven o asombro
e a alegría da festa do encontro, do
intercambio e da solidariedade. Eles
recoñeceron a voz de Xesucristo: “Mira,
que estou na porta e chamo” (Ap 3,20). E,
sen embargo, non cesan de multiplicarse
os debates sobre as condicións e os
límites que se teñen que poñer á acollida,
non só nas políticas dos Estados, senón
tamén nalgunhas comunidades
parroquiais que ven ameazada a
tranquilidade tradicional.
Ante estas cuestións, como pode actuar a
Igrexa se non inspirándose no exemplo e
nas palabras de Xesucristo? A resposta do
Evanxeo é a misericordia.
En primeiro lugar, esta é don de Deus Pai
revelado no Fillo: a misericordia recibida
de Deus, en efecto, suscita sentimentos de
alegre gratitude pola esperanza que nos
abriu ao misterio da redención no sangue
de Cristo. Alimenta e robustece, ademais,
a solidariedade cara o próximo como
exixencia de resposta ao amor gratuíto de
Deus, “que foi derramado nos nosos
corazóns por medio do Espírito Santo”
(Rm 5,5). Así mesmo, cada un de nós é
responsable do seu próximo: somos
custodios dos nosos irmáns e irmás, onde
queira que vivan. O coidar as boas
relacións persoais e a capacidade de
superar prexuízos e medos son
ingredientes esenciais para cultivar a
cultura do encontro, onde se está disposto
non só a dar, senón tamén a recibir dos
outros. A hospitalidade, de feito, vive do
dar e do recibir.
Nesta perspectiva, é importante mirar aos
emigrantes non só en función da súa
condición de regularidade ou de
irregularidade, senón sobre todo como
persoas que, tuteladas na súa dignidade,
poden contribuír ao benestar e ao
progreso de todos, de modo particular
cando asumen responsablemente os
deberes en relación con quen os acolle,
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respectando con recoñecemento o
patrimonio material e espiritual do país que
os hospeda, obedecendo as súas leis e
contribuíndo aos seus custos. A pesar de
todo, non se poden reducir as migracións
á súa dimensión política e normativa, ás
implicacións económicas e á mera
presenza de culturas diferentes no mesmo
territorio. Estes aspectos son
complementarios á defensa e á promoción
da persoa humana, á cultura do encontro
entre pobos e da unidade, onde o Evanxeo
da misericordia inspira e anima itinerarios
que renovan e transforman a toda a
humanidade.
A Igrexa apoia a todos os que se esforzan
por defender os dereitos de todos a vivir
con dignidade, sobre todo exercendo o
dereito a non ter que emigrar para
contribuír ao desenvolvemento do país de
orixe. Este proceso debería incluír, no seu
primeiro nivel, a necesidade de axudar aos
países de onde saen os emigrantes e os
prófugos. Así confírmase que a
solidariedade, a cooperación, a
interdependencia internacional e a
distribución equitativa dos bens da terra
son elementos fundamentais para actuar
en profundidade e de maneira incisiva
sobre todo nas áreas de onde parten os
fluxos migratorios, de tal maneira que
cesen as necesidades que inducen ás
persoas, de forma individual ou colectiva,
a abandonar o propio ambiente natural e
cultural. En todo caso, é necesario evitar,
posiblemente xa na súa orixe, a fuxida dos
prófugos e os éxodos provocados pola
pobreza, pola violencia e pola
persecución.

vítimas do tráfico de órganos, da
mendicidade forzada e da explotación
sexual. Os prófugos do noso tempo
escapan destes crimes aberrantes, que
interpelan á Igrexa e á comunidade
humana, de maneira que eles poidan ver
nas mans abertas de quen os acolle o
rostro do Señor “Pai misericordioso e
Deus de toda consolación” (2 Co 1,3).
Queridos irmáns e irmás emigrantes e
refuxiados. Na raíz do Evanxeo da
misericordia o encontro e a acollida do
outro se entrecruzan co encontro e a
acollida de Deus: Acoller ao outro é acoller
a Deus en persoa. Non se deixen roubar a
esperanza e a alegría de vivir que brotan
da experiencia da misericordia de Deus,
que se manifesta nas persoas que
encontran ao longo do seu camiño.
Encoméndovos á Virxe María, Nai dos
emigrantes e dos refuxiados, e a San
Xosé, que viviron a amargura da
emigración a Exipto. Encomendo tamén a
súa intercesión a quen dedica enerxía,
tempo e recursos ao coidado, tanto
pastoral como social, das migracións.
Sobre todo, impártolles de corazón a
Bendición Apostólica.

Ninguén pode finxir non sentirse
interpelado polas novas formas de
escravitude xestionada por organizacións
criminais que venden e compran a homes,
mulleres e nenos como traballadores na
construción, na agricultura, na pesca e
noutros ámbitos do mercado. Cantos
menores son aínda hoxe obrigados a
alistarse nas milicias que os transforman
en nenos soldados. Cantas persoas son

26

© Sergi Cámara/JRS

Sobre isto é indispensable que a opinión
pública sexa informada de forma correcta,
incluso para previr medos inxustificados e
especulacións a costa dos migrantes.

Proposta para grupos
de tempo libre

Na túa pel

Idade aproximada: A partir de 10 anos
Duración da actividade: 70 minutos

Desenrolo
A sesión divídese en varios pasos. Dependendo
do tempo dispoñible pódese realizar a
actividade enteira ou só algunha das partes.

VER-SENTIR______30 min

Obviamente, a medida que hai máis gardiáns,
cada vez será máis difícil pasar ao outro lado do
campo.
Unha vez que rematemos o xogo, sentamos en
círculo e poñemos en común como nos
sentimos:
?

Como se sentiu a primeira persoa gardiá ao
principio, cando estaba soa? E máis tarde
cando a maioría da xente eran gardiás?

?

Como se sentiu a última persoa, cando tivo
que intentar cruzar a liña sabendo que non
tiña practicamente ningunha posibilidade
de conseguilo?

?

Que vos parecería que se prohibise
moverse polos diferentes países do
mundo?

?

Sabedes quen son as persoas refuxiadas e
desprazadas?

A primeira parte faise no exterior, nalgún parque
ou praza. Tamén se pode facer en interior nunha
sala grande.
Para o “sentir” imos facer un xogo. Para este
xogo facemos un campo divido en dúas
metades por unha liña (podemos usar unha
cancha de fútbol, baloncesto...). Colócanse
todas as persoas nun dos extremos do campo,
menos unha persoa ou dúas que “quedan”. Os
que “quedan” colócanse no centro do campo.
O obxectivo do xogo para as persoas que están
nun dos extremos do campo é pasar ao outro
lado sen que as persoas que están no medio
(gardiáns) as toquen.

XULGAR__________20 min

O obxectivo dos gardiáns é evitar que a xente
pase ao outro lado. Para iso, deben tocalos
antes de que crucen a liña que delimita as dúas
metades do campo. Aquelas persoas que sexan
tocadas polos gardiáns, convértense á súa vez
en gardiáns.

Unha vez feita a posta en común, vemos un
vídeo sobre a realidade das persoas refuxiadas
e desprazadas.

Repítese a operación ata que todas as persoas
se convertan en gardiáns.

Se non temos acceso a equipo audiovisual,
podemos repartir un texto para ler entre todos.
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Vídeo_ Mulleres desprazadas no
Congo:
https://youtu.be/FvKLhxzmZig

Vídeo_ Ghada, 13 años, refuxiada siria
no Líbano:
https://www.youtube.com/watch?v=nsa6
grcOa2I

Vídeo_ Historia de Jairo, desprazado
en Colombia:
https://youtu.be/JxO_k8oc-s4

Texto_ Noticias a escoller do anexo
da actividade “Móllate e Actúa”:
http://redec.es/sites/default/files/propuesta-didactica-20-junio.pdf

Unha vez visto o vídeo, facemos unha rolda
sobre como nos sentimos, se é unha situación
xusta, e se cren que dende aquí se pode facer
algo para cambiar esta realidade.

ACTUAR_______(20 min, e próximas
sesións dependendo
da acción elixida)

A continuación preséntase a campaña de
Hospitalidade do SJM, e imos propoñendo
pequenas accións que podemos facer agora
para apoiar a estas persoas.
Aquí suxerimos algunhas accións simples para
realizar, pero dependendo da idade podemos
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adaptalas a actividades máis potentes ou más
sinxelas.
• Elaborar murais para sensibilizar ao resto do
grupo.
• Escribir unha carta explicando esta situación
para repartir nas nosas familias, amigos...
• Escribir cartas ao director de diferentes
xornais.
• Falar con algunha ONG que traballe con
persoas refuxiadas, e organizar unha charla
para as nosas familias.
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