
REFUGIATS, PER QUÈ?       FundiPau 

 
Lesbos, Idomeni... 
Tancament de fronteres, l’hivern... 
Acord amb Turquia, Líbia, abans amb Marroc... 
Milers de morts al Mediterrani: 

 
Insuportable! 
 
Indignació d’uns    Indiferència d’altres 

 

1a reacció: Compassió, solidaritat, voluntariat, volem acollir, pressió sobre els estats... 
 
Però els fets són tan greus que ens obliguen a anar més enllà de la compassió, la solidaritat i l’acollida 
Sacsegen  les consciències. 
Qüestionen d’arrel el sistema.  
Posen  al descobert la crueltat d'un sistema inhumà, capaç de produir aquests “danys colaterals”.  
 

De mica en mica s’ha anat imposant la idea que no estem davant d’una catàstrofe natural imprevisible. 
Hi ha causes i responsabilitats. 
Si no estronquem la font... ...l’acollida sempre serà insuficient! 
 
S’imposen dues preguntes: 

1) Refugiats, per què? 
2) Acollida, per què no? 
Què està passant? 
 

  

Final del 2016: 
Més de 5000 



Les causes: Hi ha diferents capes, diferents nivells 

 
 

1r nivell: MISÈRIA  +  GUERRA  +  VIOLACIONS DE DRETS HUMANS 
 
 

2n nivell:  SUSTRAT LOCAL + INTERVENCIÓ D’OCCIDENT + GESTIÓ DE 
CONFLICTES 
 

2.1. El substrat: conflictes i dificultats preexistents 
Cada regió té els seus problemes i conflictes propis, antics o nous, mal resolts.  
Per exemple: hutus i tutsis, sunnites i xiïtes..., controls del territori, lluites pel poder, pels 
recursos, aigua.... 
 

2.2. Intervenció d’occident 
Colonització: Com un elefant a una botiga de terrissa. 
• Destrucció del sistema econòmic de subsistència local. Economia en funció de la metròpoli. 

Dependència del comerç amb la metròpoli. 
• Destrucció del sistema polític (equilibris de poder): Aliances amb uns en contra d’altres, 

fronteres arbitràries... 
• Destrucció cultural, lingüística, religiosa... 

 
Descolonització: 
• Fronteres a regla i llapis sobre el mapa. Unitats forçades i separacions doloroses.  
• Manteniment dels interessos econòmics, explotació, subdesenvolupament, fam,...  
• Durant la guerra freda partida d’escacs en territoris allunyats. Règims protegits per un bloc i 

oposicions (enemics ancestrals) armades per l’altre bloc. 
• Després descomposició. Senyors de la guerra. Estats en fallida. Interferències occidentals o 

d’estats veïns o de potències regionals.  
• Aliances per controlar un accés avantatjós a les matèries primeres (diamants, coltan, petroli, 

urani...).  
• A l’Orient Mitjà, caiguda de l’Imperi Otomà. Repartiment... Israel. Fracàs dels règims 

dictatorials laics. Ressorgiment del substrat. El petroli. Intervencions occidentals. Estat 
Islàmic... 

Explotació econòmica que segueix (comerç abusiu). 

 



2.3. Mecanismes de gestió dels conflictes (model de seguretat) 

No seguretat compartida.  
Seguretat particular =  Llei del més fort.  
Ben diferent d’allò que els estats demanen dels seus ciutadans. 

Falta de governabilitat mundial: 
Operacions manteniment de la pau ONU (any 2016) = 2.700.000.000 $ (2700 milions de 
dòlars) 

 
Aposta pel militarisme, l’armamentisme i la guerra:  

Despesa militar mundial (any 2016, SIPRI) = 1.686.000.000.000 $ (1,686 bilions de dòlars) 
Espanya (any 2016, Centre Delàs):  17.465.000.000 € 
 

Armar els aliats per garantir l’accés a matèries primeres, per controlar la regió... L’Iran del Sha, 
l’Iraq de Sadam Hussein, la monarquia saudita de l’Aràbia... El gendarme es converteix en 
enemic.  
Les armes dels uns passen a mans dels altres. 

Privadament: Negoci de les armes. Armes testades en combat. Grans negocis privats de les 
indústries bèl·liques. Camps d’experimentació. Pressió per no canviar de sistema. 
Com podem encara consentir la guerra? 
Com podem acceptar un sistema basat en aconseguir la màxima capacitat de fer mal i de 
destrucció? 
Quin és la frontera entre guerra i terrorisme? 
Per què acceptem l’una si rebutgem l’altre? 
 

· És un sistema cruel i inhumà.   
· És un sistema irracional i estúpid: “Amb la violència guanya el més fort, no el més just” 
· És un sistema ineficaç: No resol el conflicte (Victòria  ≠  Solució) 

 No genera seguretat, sinó més inseguretat. 
 

  



3r nivell: SISTEMA ECONÒMIC DEPREDADOR + MODEL DE VIDA OCCIDENTAL 

3.1. Sistema econòmic 
• Depredador 
• Creixement il·limitat 
• Insostenible 
• Basat en el màxim benefici 
• Concentració de la riquesa 
• ... 

2 exemples: 

 

 

3.2. Model de vida occidental 

• El benestar d’Europa i d’Occident s’ha construït sobre l’abús, l’explotació i la misèria de molts. 
• Tots en participem:  

Volem més i més. 
Màxim benefici per als nostres estalvis. 
Mínims preus al consum. 
... 

• No voldríem aquest “efectes colaterals”, però el sistema ja ens va bé i no volem renunciar-hi. 
  

 



Tornem a les dues preguntes: 
1) Refugiats, per què? 
2) Acollida, per què no? 

 
No podem donar respostes simplistes, però no podem negar que... 

1) Refugiats, per què? 
Perquè hi ha un sistema econòmic i un estil de vida que els produeix i que ja ens va bé.  
De fet les societats europees i occidentals pressionen els seus governs perquè segueixi així. 

2) Acollida, per què no? 
Perquè els ciutadans europeus no volem compartir (repartir) els beneficis que aquest sistema 
ens aporta amb les víctimes que els mateix sistema produeix. 
Tenim por d’empobrir-nos. 

 
Això que està passant, no és una tragèdia, és un crim! De fet, dos crims! 
Però, qui és el criminal? 

S.A. Del Crim 
Tots en som accionistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si volem ser d’aquests últims...  ...què podem fer? 
 
1) Prendre consciència, no ser ingenus, no enganyar-nos, no ignorar el què no ens interessa... 

2) Impulsar canvis estructurals: Ens cal identificar i combatre els “accionistes majoritaris”. És d’ells que 
hem de defensar-nos i no dels emigrants o dels refugiats. 

3) Assumir canvis personals: Desprendre’ns de tantes “accions”  de la “S.A. del Crim” com puguem. 

4) Si la responsabilitat del problema és compartida, també ho és la responsabilitat de la solució: 

Ningú no ho pot resoldre tot. Ningú no ho pot fer tot. 

Però tothom pot fer alguna cosa!!! 

Allò que sabem fer, allò que podem fer... Fem-ho!!! 

Dignifiquem la nostra vida 

Constituïm-nos en socis de la 

“Cooperativa de la Dignitat” 

 
  

4 tipus  d’actors 

· Víctimes 

· Botxins 

· Espectadors indiferents, 

consentidors 

· Compromesos amb la dignitat 



La taula següent conté alguns exemples i pot orientar sobre l’amplíssima gamma de tasques 
necessàries. Cadascú, en funció de les seves aptituds, pot trobar la seva aportació.  
 
 Treball sobre els efectes (assistencial) 

Acollir els que fugen 
Treball sobre les causes 
Evitar que hagin de fugir 

Accions 
personals 

Hospitalitat 

 Oferir casa 

 Acompanyament  

 Manifestar l’opinió, trencar els estereotips, 
el discurs de la por... 

 Buscar espais de contacte 

 Col·laborar o associar-se amb entitats que 
rescaten, que ajuden qui arriba... Suport 
econòmic i/o voluntariat.  

 
Entitats d’exemple: 

Proactiva Open Arms, Migra Studium... 

Accions personals amb impacte sobre les 
causes 

 Consum responsable, comerç just... 

 Banca ètica 

 Objecció fiscal 

Accions 
estructurals 

Pressió política per l’acollida 

 Ampliar quotes, complir-les, drets humans 
a les fronteres, eliminar tanques... 

 ONGs, campanyes de pressió política... 

 Suport econòmic 

 Voluntariat 

 Vot  
 
Entitats d’exemple: 

Stop Mare Mortum, Casa Nostra, casa 
vostra... 

 

Pressió política per al canvi  

 Ajut econòmic i/o voluntariat a ONGs de 
canvi estructural (DH, Pau, 
Desenvolupament, Justícia Global...) 

 Vot 
 
Entitats d’exemple: 

Amnistia Internacional 
FundiPau, Centre Delàs... 
Oxfam-Intermon 

 
 

 


