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Editorial

Els CIE: inacceptables i inútils

Els Centres d’Internament per a Estrangers (CIE) són uns 
llocs inacceptables des de la perspectiva dels drets humans 
i l’Estat de dret. Són uns espais en què es priva de llibertat 
persones que no han  comès cap mena de delicte, fet que 
constitueix una anomalia en el nostre ordenament jurídic. I 
encara és més gran la paradoxa quan trobem als CIE perso-
nes que han hagut de fugir de guerres o d’alguna persecu-
ció, cosa ben freqüent entre els africans internats, o perso-
nes portades com a esclaves a Espanya per or ganitzacions 
dedicades al tràfic d’éssers humans, com també ha passat 
amb algunes dones internades; persones que són mereixe-
dores de protecció internacional, a les quals en canvi es 
castiga amb la  privació de llibertat. En el moment en què es 
tanca les víctimes, els que fugen, es produeix una deplora-
ble perversió del dret, i això és una cosa que està succeint 
en la tèrbola nebulosa dels CIE.

Però aquest article vull centrar-lo en un altre aspecte: la 
inutilitat d’aquests centres per complir alguna funció en allò 
que està en l’origen del seu naixement: la regulació del flux 
migratori. Els CIE es van crear per facilitar les expulsions 
dels immigrants en situació irregular, és a dir, formen part 
dels mecanismes de lluita contra la immigració irregular que 
la llei d’estrangeria contempla; però el cert és que aquests 
mecanismes no tenen una incidència significativa en la re-
gulació de la immigració, ja que només s’apliquen a una 
petita part, com mostraré de se guida.

Miguel Pajares
President de la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat

Publicat originàriament el
17 d’octubre de 2014,
en El Periódico
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Editorial
Utilitzaré les dades de lluita contra la 

immigració irregular donades a conèixer 
pel Ministeri de l’Interior respecte al 2013, 
i sumaré tots els conceptes possibles 
perquè ningú pugui argüir que es que-
da alguna cosa al tinter: 7.472 persones 
van entrar a Espanya de forma irregular 
a través de Ceuta i Melilla o arribant en 
barcasses (pasteres…) a alguna de les 
nostres costes; 8.704 persones van ser 
rebutjades quan intentaven passar per 
algun pas fronterer; 1.199 van ser torna-
des després d’haver entrat, i, finalment, 
8.984 van ser expulsades (la majoria 
després d’haver passat per un CIE).

És dubtós que puguem sumar tots 
aquests conceptes, ja que els expulsats 
podien haver entrat en anys anteriors, 
però els sumo per buscar la dada global 
més alta possible, i la dada resultant no 
supera les 20.000 persones. Si es vol, 
hi podem afegir les que van voler entrar 
però els ho van impedir les tanques de 
Ceuta i Melilla, que estan 
molt per sota de les 5.000 
persones, d’acord amb 
les organitzacions que 
treballen sobre el terreny 
a l’altre costat de la fron-
tera.

Un total de 25.000 per-
sones van ser, com a 
màxim, les destinatàries el 2013 de tots 
els mecanismes de lluita contra la immi-
gració irregular que contempla la legis-
lació d’estrangeria. No obstant, la immi-
gració que vam rebre aquell any va ser 
de 257.648 persones, fet que indica que 
la gran majoria dels immigrants van en-
trar sense que es veiessin afectats pels 
mecanismes repressius. Aquests només 
es van aplicar al 10% de la immigració 
que va entrar o va voler entrar en territori 

espanyol, fet que reflecteix que la seva 
incidència real en la regulació del flux 
migratori és mínima.

¿Què és llavors el que de veritat regu-
la el flux migratori? La resposta és òbvia 
quan s’observen les dades. El 2013 van 
entrar 257.648 immigrants, però se’n van 
anar 468.584, i se’n van anar perquè la 
situació de l’ocupació a Espanya és fu-
nesta. Ara se’n van més immigrants dels 
que vénen, al contrari del que passava 
en els anys de l’auge econòmic (el 2006 
en van venir 802.971 i se’n van anar 
120.254, i en va resultar un increment de 
682.717), fet que demostra que les mi-
gracions laborals es regulen per si ma-
teixes.

Però tornem a fixar-nos en els 468.584 
estrangers que se’n van anar el 2013: 
¿està justificat el duríssim sistema re-
pressiu contra l’entrada d’immigrants 
que aquell any es va aplicar a menys de 

25.000 persones, quan 
pel seu compte se’n van 
anar prop de mig milió? 
El patiment que s’infligeix 
a aquelles persones a qui 
es tanca en un CIE, o a 
qui s’expulsa, o a aque-
lles altres que s’estave-
llen contra les tanques 
de Ceuta i Melilla és un 

patiment inútil. Si els CIE resulten inac-
ceptables des de la perspectiva de drets 
humans, la seva inutilitat els fa encara 
més intolerables.

Cal replantejar-se tota la política d’es-
trangeria en vigor, especialment la nor-
mativa repressiva de l’anomenada lluita 
contra la immigració irregular. Però, men-
trestant, podem començar per tancar els 
CIE.

El 2013 van entrar 
257.648 immigrants, 
però se’n van anar 
468.584 per l’atur
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Reflexions

La justicia transicional i els refugiats

Joana Lumbierres
Investigadora de Doctorat en Dret Internacional Públic, Universitat Pompeu Fabra

Reflexions

La justicia transicional i els refugiats

Què passa quan un Estat vol deixar 
enrere un passat de greus viola-
cions de drets humans  o  atroci-

tats massives? Els reptes als quals s’en-
fronta aquest Estat que es vol reconstruir 
i encaminar-se cap a la democràcia són 
gegantescos. En moltes ocasions ens 
trobem davant d’un societat dividida on 
els sentiments que enfrontaven les parts 
dels conflicte encara es troben molt a flor 
de pell i on les institucions son massa dè-
bils com per garantir a la població unes 
condicions mínimes de subsistència que 
assegurin la seva supervivència: atenció 
sanitària, aigua potable i menjar, educa-
ció, etc. 
És en aquest context tan complex on sor-

geixen els processos de justícia transicio-
nal.  El Centre Internacional per la Justícia 
Transicional , organisme referent en el ma-
tèria, defineix la justícia transicional com 
“el conjunt de mesures judicials i polítiques 
que diversos països han utilitzat com a 
reparació per les violacions massives de 
drets humans. Entre elles figuren les ac-
cions penals, les comissions de la veritat, 
els programes de reparacions de víctimes 
i les diverses reformes institucionals.”
Superades visions més reduccionistes 

de la justícia transicional, en l’actualitat, 
es concep aquesta justícia d’una mane-
ra holística, és a dir, com un seguit d’ele-
ments que, de manera integral, s’adrecen 
a superar les atrocitats passades i a en-
focar els Estats cap al camí d’una nova 
democràcia. No hi ha una llista tancada 
de mesures que poden formar part dels 

Joana Lumbierres
Investigadora de Doctorat en Dret Internacional Públic, Universitat Pompeu Fabra

processos de justícia transicional ni una 
sola manera d’afrontar-los. Per això, es 
essencial que cada Estat trobi la fórmula 
que millor s’adapti al seu procés. Aques-
ta serà la manera d’assegurar-se que les 
mencionades violacions de drets humans 
no tornin a donar-se.
És en aquesta perspectiva d’ampliar la 

visió que es té dels processos de justícia 
transicional que aquest article pretén pro-
funditzar en els llaços entre els conceptes 
d’aquest tipus de i els refugiats. 
Segons la Convenció de Ginebra sobre 

l’Estatut dels refugiats de 1951 i el seu 
Protocol , pedres angulars del sistema de 
protecció dels refugiats, defineix al refu-
giat com “aquella persona que té fundats 
temors de ser perseguida per motius de 
raça, religió, nacionalitat, pertinença a de-
terminat grup social o opinions polítiques, 
es troba fora del país de la seva nacionali-
tat i no pot o – a causa d’aquests temor- no 
vol acollir-se a la protecció d’aquest país.” 
El terme refugiat ha anat evolucionant du-
rant el temps i, tal i com indica l’expert en 
la matèria GOODWIN-GILL, G. , l’ús or-
dinari que es fa del terme avui avarca “... 
algú que fugint busca escapar d’algunes 
condicions o circumstàncies intolerables... 
el destí no és rellevant; es fuig cap a la lli-
bertat i la seguretat. Així mateix, les raons 
per fugir poden ser moltes; escapar de 
l’opressió, d’una amenaça contra la vida 
o la llibertat, escapar de la persecució; 
escapar de la pobresa extrema; escapar 
d’una guerra civil; escapar de desastres 
naturals, entre altres.”
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Així mateix, el concepte de refugiat també 
s’ha anat ampliant gràcies a Resolucions de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides  
que han anat ampliant les funcions i les per-
sones sota la protecció de l’Alt Comissionat 
de les Nacions Unides pels Refugiats el man-
dat del qual és “assumir la funció de propor-
cionar protecció internacional als refugiats i 
de buscar solucions permanents al problema 
dels refugiats, facilitant la repatriació  volun-
tària d’aquests o la seva assimilació en nous 
països nacionals.”  Dit d’una altra manera, la 
feina de l’Alt Co-
missionat de les 
Nacions Unides 
pels refugiats és 
protegir aquestes 
persones fins que 
puguin aconse-
guir una solució 
duradora, la integració a la societat d’acolli-
da o el reasentament a un tercer país.
I és aquí on podem establir un primer vincle 

entre el fenomen dels refugiats i els proces-
sos de justícia transicional. Si l’objectiu de 
la protecció dels refugiats és assegurar-los 
una solució permanent, entenent com una 
d’aquesta el retornament voluntari al país 
d’origen en condicions de dignitat i segure-
tat, és clar que les mesures que s’adoptin 
en els processos de justícia transicional hi 
poden tenir un paper clau. No es pot perdre 
de vista que la situació ideal a la que aspi-
rarà  un refugiat és tornar al seu país i reinte-
grar-se a la societat de la que un dia va fugir 
abandonant, en molts casos, família, amics i 
coneguts. I en aquest àmbit les mesures de 
justícia transicional hi tindran molt a dir. 
Els àmbits de la justícia transicional i dels 

refugiats transcorren de manera paral•lela y 
moltes vegades es toquen ja que  es donen, 
la majoria d’ocasions, en un context de con-
flicte armat o post-conflicte armat  on es po-
den haver produït greus violacions de drets 
humans. El propi conflicte o  les violacions 
de drets humans poden haver estat la causa 
per la qual un gran número de persones s’ha 

vist obligat a fugir abandonant tot el que fins 
aquell moment havia estat la seva vida. 
Els actors que treballen a terreny  propor-

cionant ajuda humanitària directament a les 
persones refugiades o en un conflicte, tra-
dicionalment, s’han centrat en subministrar 
una assistència i protecció que asseguri la 
supervivència d’aquest col•lectiu mitjançant 
el proveïment de serveis i productes de pri-
mera necessitat. Per contra, els actors que 
es dediquen al disseny de les mesures tran-
sicionals s’han centrat més en objectius a 

llarg termini com 
el reconeixement 
de les víctimes, 
la construcció de 
la confiança ciu-
tadana i l’enforti-
ment de l’estat de 
dret. No obstant 

això, podem observar com el desplaçament 
de les persones que abandonen les seves 
llars està estretament lligat a violacions de 
drets humans i a conflictes armats. 
En primer lloc, les violacions massives de 

drets humans com les matances, les deten-
cions arbitràries, la tortura i les violacions, 
sovint, causen el desplaçament de les per-
sones que es traslladen tan dins de les fron-
teres del seu propi país com fora d’elles, 
esdevenint desplaçats interns o refugiats 
respectivament. Altres violacions com la 
destrucció de les llars i de la propietat poden 
privar les persones de tornar a casa seva i 
poden ser causa de desplaçament a la ma-
teixa vegada. En segon lloc, forçar el des-
plaçament de les persones és, sovint, una 
estratègia deliberada adoptada per les parts 
del conflicte i pot constituir, per si mateix, un 
crim de guerra o un crim contra la humanitat. 
En tercer lloc, el desplaçament sovint deixa 
les víctimes vulnerables a altre violacions de 
drets humans i sense la protecció que els 
proporcionen la seva llar, els seus mitjans de 
vida i sense el suport de les seves comuni-
tats i les estructures de govern. Si les me-
sures de justícia transicional són una forma 

Reflexions

Els àmbits de la justícia
transicional i del refugiats
transcorren de manera paral·lela
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d’abordar les violacions massives de drets 
humans i el desplaçament de les persones, 
moltes vegades, va vinculat a aquestes vio-
lacions de drets humans, és lògic que les 
mesures de justícia transicional també bus-
quin adreçar el tema del desplaçament. 
Varies són les respostes que els processos 

de justícia transicional poden aportar als 
problemes que pateixen els refugiats i a les 
legítimes expectatives d’aquests a  partici-
par del procés cap a la democràcia. Pel que 
fa a la restitució d’habitatges, terres i pro-
pietat és la manera més directe de compen-
sar a aquelles persones que volen tornar al 
seu país d’origen per poder així iniciar una 
nova vida. Així mateix, es poden preveure 
programes de reparacions que atenguin 
directament a aquelles persones que van 
veure’s obligades a fugir, és a dir, conside-
rar aquells refugiats que volen tornar com 
a vertaderes víctimes que tenen dret a pre-
sentar un recurs i a ser compensades amb 
una reparació ràpida, efectiva y adequada . 
En tercer lloc, les Comissions de la Veritat i 
la persecució criminal dels responsables de 
violacions de drets humans han anat reco-
neixent els desplaçaments que han sofert 
les persones refugiades 
com a tals violacions i als 
seus instigadors com a per-
sones a qui portar davant la 
justícia internacional i, si és 
el cas, condemnar.
De totes maneres, la con-

tribució més important que 
poden fer les mesures 
de justícia transicional en relació als refu-
giats és ajudar a la integració o reintegració 
d’aquells que decideixen voluntàriament tor-
nar al seu país d’origen. Cal dir que la rein-
tegració és un aspecte essencial per acon-
seguir una solució duradora. Les accions 
penals empreses per jutjar els responsables 
i la reconstrucció del sistema de seguretat 
incrementen la seguretat i eviten que es re-
peteixin els abusos que van provocar que 

haguessin de fugir. I en relació a les repara-
cions i a les restitucions de propietats i terres 
ajuden a la reintegració econòmica  dels que 
han retornat. Finalment, les Comissions de la 
Veritat contribueixen a la reintegració social. 
Les persones refugiades o que han retornat 
voluntàriament poden sentir que la seva ver-
sió d’allò que va passar és escoltada i se’ls 
dóna l’oportunitat de saber què va passar 
amb els seus sers estimats. En definitiva, 
els refugiats i les persones que han retornat 
voluntàriament, a través de les mesures de 
justícia transicional, tenen l’oportunitat i la 
sensació de participar en la construcció de 
la nova societat.
En conclusió, es podria dir que fins fa poc 

temps el tema dels refugiats quedava bas-
tant al marge dels processos de justícia tran-
sicional. A poc a poc, però, els experts han 
anant veient la importància d’incloure, al dis-
senyar les mesures de justícia transicional, 
un enfocament on s’incloguin les necessitats 
que requereixen aquest col•lectiu especial-
ment vulnerable que són els refugiats. Si les 
mesures de justícia transicional tenen com 
a objectiu contribuir a la pau i a posar fi al 
conflicte, si no atenen a les particularitats 

que suposa la situació dels 
refugiats el procés cap a la 
democràcia podria quedar 
incomplet i generar que el 
conflicte ressorgís al poc 
temps. Una persona refu-
giada no podrà tornar a la 
seva llar mentre no  hi hagin 
unes mínimes condicions 

de seguretat per la seva vida i la seva  in-
tegritat física.  I un procediment de pau no 
serà complet si no es tenen en compte les 
necessitats d’aquest  col•lectiu tan vulnera-
ble. Per això, és important que el dret inter-
nacional tingui en compte les reflexions fetes 
anteriorment i incorpori aquesta perspectiva 
al dissenyar les mesures de justícia transi-
cional que formin part del seu procés cap a 
un estat de dret.

Reflexions

La reintegració
és essencial
per aconseguir una 
solució duradora
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Violacions de Drets Humans

CONFLICTES ACTUALS; CONFLICTES OBLIDATS

Kobane és ara mateix l’epicentre de la batalla de l’EI. Per què Kobane ha esdevingut 
una batalla clau i a penes es parla de la caiguda de Mossul a l’Iraq? Principalment per 
què Kobane simbolitza la resistència kurda, no només a Síria sinó també per a altres 
regions kurdes d’Orient Mitjà.  A més, la ciutat de Kobane està a prop de la frontera amb 
Turquia, país que toca les portes d’Europa. Tot i que l’avenç de l’EI s’ha retingut tan a 
l’Iraq com a Síria, encara no se sap com es decantarà la balança. Però el que sí és ben 
conegut, són els milers de persones desplaçades, forçades a abandonar la seva casa i 
a refugiar-se en d’altres llocs així com la constant mort de civils: a l’agost el nombre de 
persones refugiades de Síria havia superat els tres milions, i ja s’han registrat més de 
100 000 refugiats iraquians a Turquia i 10 000 a Jordània.

L’Estat Islàmic: Síria i Iraq

La República Centreafricana: un conflicte silenciat
Fa un any i mig que la guerra assola la República Centreafricana. Ara és un país dividit 
per la meitat. La zona occidental està sota el govern i les milícies cristianes anomena-
des Anti-Balaka,  i la zona oriental està sota domini de la Séléka, aliança de grups rebels 
musulmans. Pot semblar en un principi que el motiu de la guerra és un antagonisme 
religiós, però de fet s’amaga una disputa per les riqueses i els béns més essencials com 
l’aigua, els camps i la lluita pel poder. El resultat a dia d’avui són 410.000 desplaçats, 
427.000 refugiats, 5.000 morts. No és fruit de la casualitat que aquesta guerra no hagi 
acaparat els titulars dels diaris. És més aviat el resultat d’un oblit intencionat ja que no 
és un país clau estratègicament i tampoc extremadament ric. La població espera que 
la comunitat internacional actuï, una comunitat internacional que ni tan sols ha posat el 
punt de mira en aquesta zona del centre d’Àfrica. 

Israel-Palestina: cada dia més lluny de la pau
El govern d’Israel ha ordenat la planificació de 1.060 noves cases en assentaments a 
l’est de Jerusalem, zona ocupada en 1967 i reivindicada pels palestins com a capital 
per al seu futur Estat. Precisament aquests assentaments se situen en zones clau on la 
colonització no hauria d’avançar més si encara es vol mantenir la possibilitat de traçar 
les fronteres de dos països veïns. Aquests nous assentaments representen un gest cap 
als ultranacionalistes que havien amenaçat de trencar la coalició si no es reactivava la 
construcció en zona ocupada. Un gest arriscat que complica el procés de pau i els inte-
ressos diplomàtics d’Israel.  Amb paraules de Ban Ki Moon les colònies són una violació 
de la legislació internacional i dels drets humans.  
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Violacions de Drets Humans

PERSEGUIDES PER SER DONES

1.100 dones violades diàriament. Més de 400.000 dones i nenes víctimes d’abusos en 
un any. Les xifres parlen per sí soles. Les violacions sexuals estan a l’ordre del dia a la 
República Democràtica del Congo. Tot i que molts ni tan sols se’n recorden o són cons-
cients que la guerra del Congo encara continua a la zona est del país, els atacs, les 
violacions a dones i els segrests de nens per a convertir-los en nens soldats són el pa 
de cada dia en aquesta zona. Per sort, hi ha gent com Caddy Adzuba, recent guardo-
nada amb el premi Príncep d’Astúries i una de les activistes participants en el projecte 
Ciutats Constructores de Pau, que treballen per a denunciar aquesta situació. A través 
de la seva feina com a periodista a la radio Okapi, Caddy informa dels abusos i apodera 
a les dones víctimes d’abusos sexuals, transformant la seua pena amb poder. I gràcies 
a això ha aconseguit que algunes de les víctimes siguin activistes i treballen ajudant a 
altres dones. Així mateix, Caddy Adzuba treballa conjuntament amb el recent guardonat 
del premi Sájarov, el cirurgià congolès Denis Mukwege, especialista en reparar a les 
víctimes d’abusos sexuals. Tot i que aquests premis són una oportunitat clau per donar 
visibilitat a la situació de les dones a la RDC, Caddy Adzuba és contundent: les multina-
cionals són les responsables de la continuïtat del conflicte i del sofriment de les dones 
congoleses, per tant, si realment és vol ajudar a aquestes dones i a la RDC s’han de 
posar límits a aquestes multinacionals.

República Democràtica del Congo:
El cos de la dona com a camp de batalla

Caddy Adzuba, en un acte de Ciutats Constructores de Pau aquest octubre.
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Mèxic: L’avortament, una porta per a la presó
Avortar a Mèxic pot ser la porta d’entrada per a la presó. Almenys 157 dones han estat 
empresonades per haver avortat en els darrers anys. A banda de patir el rebuig de la 
comunitat i de la mateixa família, aquestes dones són condemnades a més de 20 anys 
de presó  fins i tot quan l’avortament es fruit d’una violació o es tracta d’un avortament 
natural. És el cas d’Adriana Manzanares, condemnada 27 anys de presó. En realitat, 
Adriana va tenir un part prematur i el nadó va néixer mort, probablement com a con-
seqüència de mesos de pallisses per part del seu pare i del seu marit perquè l’embaràs 
era fruit d’una relació extra-matrimonial. Com ella, milers de dones sofreixen violència, 
rebuig i fins i tot empresonament. 

Iran: la dona segueix sent un zero a l’esquerra
26 anys. Dona. Iraniana. Executada. Efectivament, Iran va executar una dona de 26 
anys aquest mes d’octubre de 2014 per haver matat a un home que va intentar abusar 
d’ella sexualment. Reyhaneh Jabbari va ser arrestada en 2007 per haver matat a Mor-
teza Abdolali Sarbandi, un empleat del Ministeri d’Intel•ligència d’Iran. En 2009 va ser 
sentenciada a mort pel que Amnistia Internacional va definir com un “judici i una inves-
tigació realment injusta”. Les Nacions Unides i grups de drets humans van demanar du-
rant molt de temps que es tornés a repetir el judici i un observador de drets humans de 
les Nacions Unides va dir que la reacció de Jabbari va ser un acte de legítima defensa. 
Però  l’actitud  del govern ha estat intransigent: executada. 

Violacions de Drets Humans

DRETS ECONÒMICS, SOCIALS,
CULTURALS I AMBIENTALS
Tailàndia: Ser mestre, una professió d’alt risc
Ser mestre d’una escola pública al sud de Tailàndia pot comportar la mort. En els da-
rrers 10 anys, 172 mestres han estat assassinats per la insurrecció islàmica i 4 mes-
tres concretament en els darrers mesos. L’educació pública es un element opressor de 
l’Estat a ulls dels musulmans malaisis doncs consideren que intenta imposar l’idioma 
tailandès i la religió budista. Les escoles públiques conviuen amb els pondohs, escoles 
islàmiques tradicionals on s’estudia principalment l’Alcorà, que el govern de Bangkok ha 
intentat eradicar, sense gaire èxit. Tant d’una banda com de l’altra, s’estan vulnerant uns 
dels drets més bàsics: el dret a l’educació així com també el dret a la vida. 

Ebola: una mostra més de la ineficiència de la 
comunitat internacional
L’Ebola ja s’ha cobrat la vida de gairebé 5.000 persones segons l’OMS  i experts 
sanitaris alerten que pot haver-hi 10.000 nous casos per setmana a finals d’any. Tot i 
les xifres i el fet d’estar davant d’una gran epidèmia, la comunitat internacional no ha 
reaccionat fins que no ha arribat als països del primer món, això si amb un nombre de 
casos que es poden comptar amb els dits d’una mà.  Tot i que s’estan movent recursos 
a nivell internacional, com sempre no són suficients i arriben tard. 
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Testimoniatge
Chema Caballero
Una vida dedicada a la rehabilitació 
dels menors soldats

Pregunta: Quines cir-
cumstàncies et van 
portar a Sierra Leone?
Resposta: Va ser una 

mica de casualitat. La 
meva formació com a 
advocat en drets hu-
mans i resolució de 
conflictes va influir molt. 
La guerra acabava de 
començar en 1991 i 
l’Església Catòlica va 
iniciar un projecte de 
drets humans, Justícia 
i Pau amb la finalitat 
de formar a joves en el 
seguiment dels drets 
humans i la denúncia 
de les seves violacions i afavorir el diàleg 
entre les diferents parts implicades en el 
conflicte. Em van oferir ser part d’ell i així 
vaig arribar a Sierra Leone. En principi 
anava a quedar-me dos anys, però al final 
han estat vint. 
P.: En què consistia el teu treball?
R.: En un primer moment em dedicava 

a la formació i seguiment de joves en el 
tema de drets humans, en Kenema, en 
l’est de Sierra Leone, on més fort estava 
la guerra en aquest moment. 
En 1998, Unicef, al costat de l’Església 

catòlica, va començar un programa pio-
ner de rehabilitació i reintegració de me-
nors soldats i em van demanar dirigir-ho.
Finalment, a partir de 2003 vaig treba-

llar en temes de reconciliació i desenvo-
lupament a través de l’esport, l’educació, 
l’agricultura i la sanitat.
P.: Hi ha alguna experiència en particu-

lar que ens puguis explicar?
R.: Potser, la que més m’ha marcat ha 

estat el treball amb els menors soldats. Hi 
ha moltes històries memorables que es 
poden explicar. Cadascuna d’elles m’im-
pressiona perquè mostra el desig de su-
peració de cada xaval que va passar pel 
programa. Una d’elles, per exemple, és 
la de Alhajie, que quan amb prou feines 
tenia deu anys va ser segrestat al lloga-
ret que vivia al costat de la seva família. 
Explica que aquest dia tornava de la sel-
va de recollir llenya al costat d’uns amics 
quan van sentir molt soroll. A l’entrar al 

Per Manuel Quispe Blanco, voluntari de la CCAR

Chema Caballero, en la seva labor de sensibilització sobre la realitat dels menors soldats 
durant el projecte Ciutats Constructores de Paude Llobregat el 7 d’octubre.
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llogaret van veure foc i gent corrent. De 
seguida un grup armat vestit de militars 
els va envoltar i els va fer presoners. Els 
segrestadors van portar a Alhajie a un 
dels campaments que els rebels del Front 
Unit Revolucionari (RUF) tenien a la zona 
de Okra Hills on va ser lliurat a un coman-
dant rebel perquè li servís com a esclau. 
Mesos després, el van enviar a un camp 
d’entrenament, on va rebre instrucció mi-
litar. La seva primera missió va ser tornar 
al seu llogaret i matar a un membre de 
la seva família, preferentment al seu pare. 
Peròk per sort, quan va arribar al llogaret 
estava buit. Durant anys va estar lluitant. 
Alhajie va arribar al centre de rehabilitació 

de menors soldats en 1999. Una vegada 
passat el període d’adaptació, va mostrar 
la seva intenció de tornar a l’escola. Va fer 
els cursos d’adaptació que UNICEF havia 
engegat per ajudar als joves afectats per 
la guerra a recuperar els anys perduts. No 
es va trobar a la seva família pel que va 
passar a un pis tutelat, on convivia amb 
altres nois que procedien 
d’una experiència similar 
a la seva.
Quan Alhajie va acabar 

l’escola secundària i va 
aprovar les proves d’ac-
cés a la Universitat, va dir 
que no volia quedar-se a 
Sierra Leone i va sol•licitar 
el seu ingrés en una universitat anglesa. 
Acaba d’acabar els seus estudis d’Infer-
meria a Londres on va arribar en 2005 i 
diu que li agradaria tornar per treballar a 
Sierra Leone.
P.: Creus que a Occident la gent està as-

sabentada del que succeeix a l’Àfrica?
R.: A Occident solament li interessa Àfri-

ca per les seves matèries primeres i amb 
tal d’aconseguir-les no li importa el que 
succeeixi sobre el terreny, per això no ens 

volem assabentar del que passa allí. As-
sabentar-nos seria adonar-nos de la res-
ponsabilitat que tenim del patiment i les 
injustícies en què viuen tants homes i do-
nes en aquest continent.
P.: Segons la teva opinió, quina és la 

causa principal que existeixin tants con-
flictes latents a l’Àfrica?
R.: L’única causa que existeixin conflic-

tes a l’Àfrica són les matèries primeres 
que nosaltres necessitem per mantenir el 
nostre benestar i que volem aconseguir 
al menor cost possible. Per a això, els 
nostres governs i les multinacionals no 
escatimen mitjans i recursos per promou-
re, provocar, mantenir, recolzar… tot tipus 
de conflictes que els permeti accedir a 
aquests recursos i apoderar-se d’ells.
P.: Fa poc vas ser partícep de l’esdeveni-

ment “Ciutats Construtores de Pau” a Bar-
celona, com va ser la teva experiència?
R.: Va ser molt interessant per l’opor-

tunitat que em va brindar de compartir 
uns dies molt intensos 
amb cinc activistes per la 
pau i aprendre molt d’ells. 
També perquè va ser una 
ocasió per compartir amb 
milers de joves i d’adults 
la realitat dels menors sol-
dats.
P.: Què opines d’aquest 

tipus d’iniciatives?
R.: Crec que són importants tant per al 

públic com per als que participen en elles 
per l’intercanvi d’experiències que facili-
ten.
P.: T’agradaria deixar algun missatge als 

nostres lectors del Butlletí?
R.: Crec que és important seguir unint 

forces per aconseguir un món més just i 
humà on tots tinguem les mateixes opor-
tunitats.

Testimoniatge

“A Occident sola-
ment li interessa 

Àfrica per les seves 
matèries primeres”
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