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REFUGIATS, PER QUÈ? 

1. Quines són les dues preguntes que se’ns van plantejar? 

Les dues preguntes que se’ns van plantejar van ser: Refugiats, per què? i Acollir, per 

què no? 

 

 FITXA 1 / Hi ha refugiats perquè hi ha guerres 

 Explica quines són les causes i nivells que expliquen la crisi dels refugiats? 

 

1er nivell: MISÈRIA + GUERRA + VIOLACIÓ DE DRETS HUMANS 

2n nivell: SUBSTRATS LOCALS + INTERVENCIÓ D’OCCIDENT + MANERA DE 
SOLUCIONAR ELS PROBLEMES 

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

 

El primer nivell i, per tant, el principal, consta de la misèria, la guerra i la violació de 
drets humans tant forta que hi ha que deixa als habitants amb pràcticament res.  

En el segon nivell consta dels substrats locals, l’intervenció d’occident i la manera de 
solucionar els problemes. Està clar que aquestes tres factors també contribueixen molt 
a que hi hagi guerres i, conseqüentment, refugiats. 

El tercer nivell consta d’un sistema econòmic depredador, en que el que els ciutadans 
no tenen manera de defensar-se, i el model de vida occidental. 

 

 

a.  Fes-ne un esquema de model geològic i situa-hi els factors de l’esquema 

que trobaràs a la fitxa 

 

 

 

 

 

 

 

b. Respon les preguntes per al debat de la fitxa 1 

Nivell 3 

Nivell 2 

Nivell 1 

1er nivell: MISÈRIA + 
GUERRA + VIOLACIÓ 
DE DRETS HUMANS 

 

2n nivell: SUBSTRATS LOCALS + 
INTERVENCIÓ D’OCCIDENT + 

MANERA DE SOLUCIONAR ELS 
PROBLEMES 

 

3r nivell: SISTEMA ECONÒMIC 
DEPREDADOR + MODEL DE 

VIDA OCCIDENTAL 
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1. Per què creus que es fan les guerres? 

Les guerres no comencen per una única raó, sinó que són molts els factors que 
contribueixen a que es produeixi un conflicte. 

Les causes principals són interessos econòmics, que solen anar relacionats amb 
interessos territorials sobre matèries primeres (com el conflicte del Congo amb el 
coltan, per exemple). 

Més causes en són els conflictes interiors mal tancats, conflictes socials, ètnics, 
religiosos..., fronteres artificials segons interessos colonials, suports externs a cada 
facció per tenir aliats que donin accés a les matèries primeres, lluites pel control del 
poder i les riqueses, negoci amb el comerç d’armes... 

 

2. Qui hi surt guanyant quan hi ha guerra? 

Els que són sempre beneficiats per la guerra són els fabricants d’armament, productes 

vinculats a la guerra o tots aquells que inverteixen en aquests independentment del 

bàndol guanyador. 

Tot i així, també en surten beneficiats els poders econòmics del bàndol dominant, ja 

que es beneficien de les conquestes, i a més a més, un cop acabada la guerra 

imposen les seves empreses en les necessitats del país (reconstrucció 

infraestructures, edificis...) 

De tota manera, dubto que es pugui utilitzar la paraula “guanyar” quan parlem de la 

guerra. 

3. La guerra és solució o és un problema? 

Depèn. La veritat és que per uns pot semblar una solució, però per molts altres és un 

gran problema. És cert que la guerra pot ajudar a canviar la situació en que es troba 

un país, no obstant, sol ser d’una manera negativa. I, a més a més, mentre això passa, 

moltes persones es veuen afectades per aquest fet, que és causant de grans 

problemes dintre una civilització. 

Personalment, crec que no s’hauria de veure la guerra com una solució, ja que no hi 

ha cap “part positiva” en el concepte de guerra. 

4. Com es pot posar fi a una guerra? 

 

- Renunciant a la lluita per part d’un dels bàndols, i conseqüentment, perdent els 

drets pels quals estaven combatent. 

 

- Acceptant la mediació d’un tercer país o d’una organització com la ONU, que 

creï un acord entre els dos bàndols i per tant, que els dos perdin i guanyin 

coses (tot i que és una de les millors solucions ja que el país o els països, 

deixen d’estar en guerra i tot l’entorn es beneficia d’aquest fet) 
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- Intervenció d’un tercer país que tanca la guerra a favor d’un dels bàndols 

gràcies a una capacitat armamentística superior. De tota manera, està clar que 

això pot suposar un perill per generar una guerra molt més gran. 

 

- Deixant de subministrar armament (més fàcil) 

 

5. Qui són les principals víctimes en un conflicte armat? 

Els ciutadans d’aquella regió que estan atrapats al mig de la guerra o bé, es veuen 

obligats a formar part d’un dels bàndols, ja sigui per necessitat o per xantatge. 

6. Què faries si avui hi hagués una guerra al teu país? 

Possiblement intentaria fugir, i per tant, em convertiria en una altra refugiada. 

 

 

 

FITXA 2 / Armes: el fuel dels conflictes 

Fes un esquema on es mostri la despesa militar mundial, la despesa militar 
espanyola i la despesa dels cascos blaus de l’ONU. 

 

Despesa militar mundial 1676 bilions de dòlars 

Despesa militar espanyola 
11064 mil milions  de 

dòlars 

Despesa dels cascos blaus 

de l’ONU 
7.870 milions de dòlars 

 

Cerca la llista dels Top 20 de la Banca espanyola 

que inverteix en armament militar. 
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Coneixes cap Banca Ètica a Catalunya? Quina/es? Com funcionen? 

Coop57, Triodos Bank(sucursal) 

La banca ètica parteix del principi que els seus usuaris tenen dret a saber on i en què 

s'inverteixen els seus diners, comprometent-se com a entitat a destinar els seus 

recursos només en projectes amb contingut social, ambiental i a facilitar l'accés 

al crèdit a persones i grups que generalment n'estan exclosos. 

 

 Respon les preguntes del debat 

1. Com eren les guerres en el passat? Quin tipus d’armes s’utilitzaven? 

D’home a home. Utilitzaven llances, espases... 

 

2. Qui són les principals víctimes en un conflicte armat avui? 

Els habitants de la zona en concret i tot l’entorn que l’envolta, ja que també reben una 

part de les conseqüències. 

 

3. Creus que és rentable el negoci de les armes? Per què? 

De rentable n’és. Hi ha molts països que es dediquen a comprar armes, i per tant, els 

bancs inverteixen en armament per quedar-se una part dels beneficis d’aquestes 

vendes. Però la pregunta no hauria de ser aquesta, sinó: Realment s’hauria d’invertir 

en armes, encara que sigui una oportunitat molt gran de negoci? Quin paper hi juga 

l’ètica, en tot això? 

 

4. Els 8 principals països exportadors d’armes estan en guerra? 

 

No. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%88tica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3_(economia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8dit
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FITXA 3 / Cal prevenir 

 Preguntes per al debat 

1. Com es poden prevenir les guerres? 
 

- No fabricant armament 
 

- No pretenent obtenir interessos econòmics, polítics o territorials amb les armes 
i per tant, intentar dialogar envers els desacords que es puguin crear. 
 

- Utilitzant mitjans o organismes internacionals per a la negociació de conflictes 
polítics, com la ONU. 
 

- Utilitzant el diàleg en el marc dels acords polítics. 
 

- Evitant l’escalada armamentística entre països(guerra freda) 

 

2. És possible un govern mundial? Com hauria de ser? 

Sincerament crec que no és possible. Sempre hi ha països més desenvolupats que 

altres i amb creences diferents que fan que sigui molt difícil posar-se d’acord en 

algunes qüestions. 

El govern mundial ideal hauria de ser igualitari envers tots els països, i no com passa 

en organitzacions com la ONU, en que els països fundadors tenen dret a veto i poden 

decidir que una decisió no s’aprovi. Tot i així, crec que això és una utopia perquè 

sempre hi ha interessos pel mig, per part de tots, i actualment, un govern mundial no 

interessa. 

 

3. Com es podrien difondre i fer complir de forma efectiva els drets 
humans? 

Amb sancions econòmiques efectives als països que els incompleixen. 

 

4. Com es pot avançar cap al desarmament? 

Per acords internacionals i mundials entre països. 
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FITXA 4 / Una obra amb 4 actors 

 Preguntes per al debat 

1. En quin paper et situes tu? Per què? 

En el paper del difusor. És a dir, la gent de la meva edat encara no és capaç de poder 

col·laborar en organitzacions ni coses semblants. Per tant, el nostre paper a la societat 

envers els refugiats és difondre el missatge d’aquesta realitat perquè es puguin 

promoure canvis. 

 

2. Com poden contribuir a convertir els botxins en persones compromeses 

amb la dignitat? 

És difícil. Personalment, crec que el fonamental és fer que prenguin consciència del 

que estant fent. Això es podria aconseguir mitjançant algun tipus de càstig mentre 

alhora se’ls faci reflexionar sobre el mal que han fet. 

 

3. Els espectadors indiferents, per què ho són? 

Perquè creuen que no tenen res a fer, i perquè veuen els refugiats com un fet llunyà, 

que no va amb ells. La majoria de persones en som, d’espectadors indiferents. 

 

4. Com podem fer que es comprometin? 

Prendre consciència, impulsar canvis estructurals combatent accionistes majoritaris, 

assumir canvis personals(ètica...) 

 

 FITXA 5 / De dalt a baix o de baix a dalt? 

 Preguntes per al debat 

1. Quin creus que és el sentit correcte en què s’ha de llegir aquest poema? 

Per què? 

El sentit correcte de llegir aquest poema és llegint-lo al reves. Si el llegim del de dalt a 

baix, aquest poema ens parla de falsedats, per tant, llegint-lo de baix a dalt és la 

manera correcta. L’objectiu  aquest poema es intentar fer que ens en adonem de les 

mentides que diem les persones,  que no tenen ni cap ni peus i que a vegades cal 

donar-li la volta i mirar-nos-ho des d’un altre punt de vista. 

 

2. On aniries si ara haguessis de marxar de casa perquè al teu país hi ha 

guerra? Per què? 

Aniria a algun país de l’estil del Regne Unit, Alemanya... Perquè crec que són llocs 

segurs i bons per començar una vida nova. 
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3. Com voldries que t’acollissin al teu país de destinació? 

Òbviament, m’agradaria que m’acollissin bé, proporcionant-me opcions per poder 

exercir una feina i sense discriminar-me per ser d’un altre país i, a més a més, 

refugiada. 

 

Conclusions 

Ahir el president de FundiPau, Sr Antoni Soler Ricart, ens va fer una xerrada col·loqui 

sobre: Refugiats, per què?.  Coincidències o no, però la primera diapositiva que ens va 

passar, era sobre refugiats i deportats als camps nazis. Els va dir una idea final digne 

de reflexió: "Els pacifistes no som ingenus ... Sabem que allà on hi ha persones, hi ha 

conflictes ... Nosaltres no arreglarem el món, que per altre part, si estés ordenat es 

començaria a desordenar ... Aleshores quina actitud ens cal? la indiferència? No, el 

compromís amb nosaltres mateixos i els altres .... Però si que hem de fer allò que 

sabem fer ... Cal fer amb dignitat allò que està al nostre abast ... Posar actius per 

deixar un món millor del que hem trobat ..."  Em va recordar la novel·la d'Albert 

Camus: La Peste. Explica la història d'uns doctors, que han de fer front a la peste i la 

malaltia, que sabem que la seva feina no acabà amb ella i potser ella acabarà amb 

ells: però tenen la responsabilitat d'ajudar els malalts. És en aquesta responsabilitat on 

descobreixen el sentit de la solidaritat en la seva tasca humanitària, el sentit del seu 

ser. 

 

Quina és la vostra conclusió? 

Està molt clar que acabar amb aquest problema és molt difícil. No es tracta d’una cosa 

que pugui fer una persona, o una organització, ni tal sols els països de la zona. 

Ell ens va dir una cosa que em fa fer reflexionar “Tots podem fer-hi alguna cosa”. Mai 

ho havia vist així. Quan penses amb el tema dels refugiats(almenys, és el que em 

passa a mi) ho veus com una realitat, que ets conscient de la seva existència, però 

que et sens inútil davant d’aquest fet, ja que consideres que no hi pots fer res. 

El cavil·lar sobre el que podem fer nosaltres, des d’aquí, em va obrir els ulls. Tinc 

present que no va esmentar cap cosa de l’altre món. Conscienciar, parlar-ne, convertir-

lo en un tema rellevant a les nostres vides. Però si tots ho féssim, mouríem masses, i 

res seria el mateix, perquè no hi hauria refugiats. 

Els interessos mouen a les persones, però també ho fa l’ètica, “el fer el bé”. Així que, 

després de fer aquest treball, ara jo ja ho sé. Però ara es tracta de que tu, lector, 

també ho sàpigues, i facis alguna cosa al respecte. 


