
Refugiats per què? Acollida perque no?

FITXA 1: Hi ha refugiats perquè hi ha guerres

Les guerres es fan principalment 

per motius econòmics o per poder 

polític. També en molts casos per 

causes polítiques o bé conflictes 

ideològics. I finalment, també es 

poden arribar a produir per 

diferencies religioses.

Els que en treuen benefici de les 

guerres en realitat són els fabricants d’armes, en especial EEUU, el país capdavanter en 

aquesta indústria. Això vol dir que indirectament se’n beneficien els governs occidentals.

La guerra, lluny de ser una solució, acaba sent un gran problema. No només deixa un alt 

nombre de civils i combatents que hi han perdut la vida, sinó que a més a més, fa que es 

produeixi un “parón” a totes les indústries del lloc en qüestió on s’ha produït. Això es 

tradueix en uns danys econòmics enormes, ja que per una banda s’han 

de reconstruir les infraestructures que prèviament hi havien per arribar 

al nivell de producció anterior, el qual tarda molt temps i és car. A part 

d’una població empobrida, al llarg dels anys mentre els altres llocs 

hagin evolucionat les seves indústries i comerços, aquest país/ciutat/

població quedara subdesenvolupat.

Mentre la guerra sigui rentable i algú en tregui molt benefici, difícilment 

s’acabarà. Per posar-li fi, s’hauria d’intentar acabar amb aquests beneficis, però no sería 

fàcil perquè és una indústria que mou molts diners(industria armamentística) i l’Estat en 

surt guanyant i per tant hi ha molt poder acumulat.

“Inteligencia 

militar son dos 

términos 

contradictorios.” 
Gray Marx



FITXA 2: Armes: el fuel dels conflictes 

Com veiem al gràfic, hi ha una proporció desmesurada entre el que es destina en 

armament arreu del món i la despesa en cascos blaus, les forces de pau de la ONU.

Aquesta és la llista dels principals bancs espanyols que inverteixen en armament militar. 

La encapçalen BBVA i Banco Santander.

Banca Ètica 

No coneixia cap banca ètica a Catalunya, però després d’una 

recerca a la xarxa, he trobat a Triodos Bank, Fiare Banca Etica, 

Oikocredit…

La banca ètica no inverteix en projectes especulatius, els quals poden suposar una gran 

adquisició de capital però també un enorme risc de bancarrota. No deixen de ser 

empreses que busquen obtindre benefici però no el volen a tota costa, sinó que tenen 

valors. Eviten formar part d'activitats èticament reprovables o amb un clar efecte negatiu 

en la societat o el medi ambient, com l'energia nuclear, la indústria armamentística o els 

monocultius intensius i intenten fomentar activitats que tenen algun profit social o 

mediambiental, com a projectes d'educació i desenvolupament, comerç just o energies 

renovables.
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Les guerres d’abans i les d’ara 

La diferència potser més gran entre les guerres de fa 

anys i les d’avui en dia és que abans es feien entre 

exèrcits, mentre que ara afecten sobretot a la població 

civil. En aquest context les dones són un col·lectiu 

especialment perjudicat, ja que en ambients de conflicte 

social, són amenaçades de violacions, tortures, 

esclavitud (sexual o econòmica) i relacions o matrimonis 

forçats. 

Al principi, les guerres es portaven a terme amb armes 

manuals com espases, escuts i llances fetes amb o bé 

restes d’animals o matèries primeres. Lluitaven cos a 

cos, això fins que hi van haver armes de foc. Això 

psicològicament era molt dur, ja que amb les teves 

pròpies mans havies de matar. Això va durar fins 

l’invenció de les armes de foc, amb les quals va canviar 

radicalment el concepte de guerra. En la Primera Guerra 

Mundial, la novetat van ser els vehicles motoritzats(tancs, 

avions de guerra…) amb els quals es va simplificar la tasca de 

destruir massivament. Més tard, a la Segona Guerra Mundial, 

es va anar modificant i millorant l’armament, fent-lo més 

destructiu i letal. Aquí va aparèixer per primera vegada la 

bomba nuclear.

I en l’actualitat, encara s’intenta fer armament més potent. 

Sempre amb el mateix objectiu, fer mal, l’únic que no canvia.

El negoci de les armes 

L’indústria de les armes no només és una de les més rentables sinó que a més a més 

compta amb el recolzament polític i econòmic dels governs més poderosos del món. Un 

clar exemple d’aquest tipus de negoci és l’empresa nord-americana Lockheed Martin, el 

major fabricant mundial d'armament, que ingressa cada any més de 34.000 milions 

d'euros, xifra superior al PIB de 97 països i cinc vegades el pressupost de Nacions Unides 

per a missions de pau. Els fabricants d'armes són entitats privades, encara que algunes 

compten amb participació estatal, que venen gairebé la totalitat de la seva producció a 

governs de tot el món. Aquestes corporacions operen de la mà de l'Estat a l'hora 

d'exportar armament i de dissenyar-lo, ja que és el diner públic el que finança la major part 

dels projectes d'innovació militar que donen lloc a tecnologies cada vegada més letals. Es 

tracta d'un negoci rodó en el que el diner públic serveix, al mateix temps, 

per finançar el disseny i la compra d'avions, fragates, fusells i tancs.

No obstant, els principals països exportadors d’armes (EEUU, Rússia, 

Alemanya, Xina, França, Regne Unit, Espanya i Itàlia) no estan en 

guerra, ja que són països molt estables i amb un gran poder econòmic.

1era guerra mundial

Guerra actual a Síria

“Cuando los ricos se 

hacen la guerra, son 

los pobres los que 

mueren.”  

Jean Paul Sartre

“No sé con qué armas se 

luchará en la Tercera 

Guerra Mundial, pero sí 

sé con cuáles lo harán en 

la Cuarta Guerra 

Mundial: palos y mazas.” 

Albert Einstein



FITXA 3: Cal prevenir 

Per prevenir una guerra, tots els països relacionats haurien de saltar a la mínima senyal 

de que hi podria haver una guerra i evitar-ne accions que augmentin el risc de 

confrontacions innecessàries. 

Al pensar en l’idea d’un govern mundial, he anat directament a pensar en què podria ser 

molt bo. Però crec que també cal valorar l’altre extrem, vull dir, que passaria si el poder 

del govern mundial caigués en males mans i de cop forméssim tots part d’una dictadura? I 

governabilitat apart, és maco que hi hagin diverses cultures i diversitat, i no m’agradaria 

que aquesta un dia desapareixés. 

No obstant, clar que també podria caure en bones mans i funcionar bé, però em sembla 

una utòpia més que una cosa que es pugui portar a la pràctica.

Malauradament, en quant als drets humans, jo penso que s’hauria d’aplicar alguna mena 

de reforçament negatiu o sanció a aquell que no els compleixi. No pot ser que una cosa 

tàn bàsica i essencial sigui violada sense que passi res, això a la llarga només facilita que 

se segueixi fent.

Crec que el factor clau per al desarmament es donar més visibilitat a tot el que passa en 

el negoci de les armes. Conscienciar a tothom de que molts bancs hi col·laboren i 

demanar al nostre govern que es detingui aquesta exportació d’armes tan elevada, encara 

que això suposi una disminució de beneficis per al país.
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!FITXA 4: Una obra amb 4 actors 

He de dir que encara que m’agradaria formar part dels compromesos amb la dignitat, sóc 

una espectadora indiferent. Probablement ho sóc perquè fins ara no m’han dit que això 

estava “malament” o perquè no entenia la magnitud del problema. Amb això contribueix-

ho també a que els botxins actuïn com a tals. Si tots els espectadors ens aixequéssim i 

féssim soroll, la situació canviaria radicalment. Tot i això, actualment nosaltres tenim 

preocupacions diferents, d’aquelles en que no està en joc la vida de ningú, les quals 

prioritzem. Ja va sent hora de pensar millor el que demanem als nostres governs que 

facin. Com va dir el president de Fundipau, tots podem fer alguna cosa, que per petita que 

sigui, contribuirà a la causa. La clau perquè tothom segueixi aquest camí es donar més 

visibilitat al problema i destapar la crueltat que estem ignorant. 



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

Suposo que depèn la persona, el poema es llegeix de 

baix a dalt o de dalt a baix. Jo el llegeixo de baix a dalt, 

perquè a mi em sembla que ha de ser així, però el fet de 

que hi hagin dues maneres de llegir-lo, deixa clar que no 

tothom té la mateixa visió de les coses. Si tots el llegíssim 

igual, els refugiats estarien en bones condicions i no 

hauria fet aquest treball.

Sóc incapaç d’imaginar el que faria exactament si hagués 

de marxar perquè el meu país estigues en guerra, però 

suposo que acabaria travessant la frontera per acabar a 

França o dirigir-me a Portugal. Anés a on anés, 

m’agradaria ser ben rebuda i ben tractada tot i que no 

n’estic convençuda de que ho sigues. Tot refugiat 

conserva els seus drets i hauria de ser tractat amb 

aquests, ja que els civils no tenen la culpa de les males 

gestions dels seus governs i no per això deixen de 

merèixer una bona vida.

CONCLUSIONS 

• Tots podem fer coses en el nostre dia a dia per posar el nostre granet de sorra a 

millorar la situació dels refugiats.

• La pobresa dels pobres ve de la riquesa dels rics i just per això no s’han de tancar les 

fronteres de la UE.

• S’ha de paralitzar aquest gran flux d’armament, encara que això per a nosaltres tingui 

conseqüències negatives.

• Ens hem de preguntar a nosaltres mateixos si val la pena canviar les condicions 

infrahumanes en que estan els refugiats a canvi només d’una lleu disminució de la 

nostra qualitat de vida.

• En qualsevol moment podem arribar on estan ells ara.

• No val la pena viure en un país millor si aquest no contribueix a tenir un món millor.


