
Butlletí Àrquies
El butlletí trimestral de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

EDITORIAL

REFLEXIONS

VIOLACIONS DE DRETS HUMANS

ENTREVISTA A OMAR

Més de 20.000 persones a l’espera

Asil i reubicacions a les fronteres de la UE

Conflictes actuals; conflictes oblidats

Perseguides per ser dones

Drets econòmics, socials, culturals i ambientals

Orientació sexual i identidad de gènere

La recepta d’una nova vida

Imagen: Alicia Petrashova - Última Parada Libertad

Juny 2017



SUMARI
EDITORIAL

REFLEXIONS

VIOLACIONS DE 
DRETS HUMANS

TESTIMONIATGE

Més de 20.000 persones a l’espera

Asil i reubicacions a les fronteres de la UE

Conflictes actuals; conflictes oblidats

Perseguides per ser dones

Drets econòmics, socials, culturals i 
ambientals
Orientació sexual i identidad de gènere

La recepta d’una nova vida

3

5

7

8

9

10

12



Editorial

Una de les xifres més preocupants que ens va deixar l’any 2016 a l’estat espanyol és la dels expe-
dients sense resoldre. Segons l’informe anual 2017 de CEAR, 20.365 persones estaven a dia 31 de 
desembre a l’espera de la decisió de si se’ls havia de concedir la protecció internacional o no.

Un expedient sense resoldre implica una persona en stand by, en espera; amb un permís de treball 
(a partir dels 6 mesos d’accedir al programa estatal d’acollida) i d’estància que es renova cada sis 
mesos en la majoria de casos, la impossibilitat de viatjar fora del territori de l’Estat i la impossibilitat 
de començar un procés de reunificació familiar.

El primer fet, el de tenir permisos temporals, encara que siguin renovats de manera automàtica 
cada sis mesos, genera una gran inestabilitat jurídica que fa molt difícil que puguin, per exemple, 
trobar una feina. Davant el desconeixement de la situació legal de les persones sol·licitants d’asil 

Més de 20.000 persones a l’espera
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Editorial
i d’aquests permisos, els ocupadors prefereixen 
optar per una persona la qual saben que pot tre-
ballar el temps que estimin oportú. Això, a més, 
pot generar en la persona una angoixa addicional 
a la qual ja porta per la seva història personal, ja 
que al que hauria de ser el seu territori d’acollida 
es troba a una situació de difícil inserció laboral.

D’una altra banda, una de les grans pre-
ocupacions de moltes persones sol·lici-
tants d’asil és poder fer la reunificació fa-
miliar. Principalment en el cas de les que 
han fugit de conflictes armats als seus 
països d’origen i volen treure les seves 
famílies d’aquest context. I al no poder començar 
a tramitar-la fins que l’expedient de protecció in-
ternacional no sigui resol favorablement, el pro-
cés s’allarga, amb el perill que això pot compor-
tar per als familiars que esperen a països com 
Síria, Irak o Afganistan.

Ucraïna i Veneçuela, grans oblidades

Les nacionalitats majoritàries entre les per-
sones sol·licitants d’asil que esperen que es 
resolgui la seva situació són la ucraïnesa i la 
veneçolana. Entre les dues sumen gairebé la 
meitat de la xifra total, ja que a finals de des-

embre eren 5.555 els expedients pendents de 
resolució de persones ucraïneses i 4.435 els de 
veneçolanes.

Les següents nacionalitats amb més expedients 
pendents són la siriana amb 1.600 (al 2016 es 
van revisar principalment els casos d’aquest 
país) i la palestina amb 825.

Una de les principals raons per la qual s’acu-
mulen tantes persones ucraïneses i veneço-
lanes en aquest llimb és que l’Oficina d’Asil i 
Refugi (OAR) espanyola aplica el mal anome-
nat “criteri de prudència”, el qual consisteix en 
postergar la decisió per veure com evoluciona 
la situació al país d’origen. L’ACNUR i el Defen-

sor del Poble, a més de la CCAR, han denun-
ciat aquesta pràctica, però encara s’aplica en 
aquests casos.

Un procés allargat per defecte

Mentre que la llei espanyola marca que les 
sol·licituds d’asil s’haurien de resoldre en un 
termini màxim de sis mesos, la majoria de per-
sones veuen que les decisions sobre els seus 
expedients triguen uns dos anys de mitjana en 
arribar. Tan sols cal comparar el nombre de sol·li-
cituds pendents de resolució amb la xifra de no-
ves sol·licituds: durant el 2016, 15.755 persones 

van demanar protecció internacio-
nal a l’estat espanyol, mentre que 
per cap d’any eren més de 20.000 
les que no havien rebut resposta 
encara.

Per tant, les mateixes xifres ja 
diuen que hi ha un problema, i que ni es com-
pleixen els terminis ni s’està a prop de fer-ho. 
Cal que es reforcin els recursos de la OAR per 
reduir el temps d’espera d’aquestes persones. 
Perquè l’allargament del procés les fan viure 
en un estat d’incertesa molt difícil de suportar, 
a més de fer-les més vulnerables a elles i les 
seves famílies.
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Les resolucions sobre
expedients d’asil triga una 

mitjana d’uns dos anys

Gairebé la meitat de persones 
que no han rebut resolució
són de Veneçuela o Ucraïna



Reflexions
Asil i reubicacions a les 
fronteres de la UE
Ana Lorena Silva

L’any 2015 es van adop-
tar dos acords vinculants 
a causa de la pressió que 

es vivia tant social com medià-
ticament. El primer va tenir lloc 
el mes de juliol, i sol·licitava als 
membres de la UE que reubi-
quessin 32.256 sol·licitants d’asil 
provinents d’Itàlia i Grècia; el 
desembre d’aquell mateix any la 
xifra augmentaria fins a 40.000 
a proposta de la Comissió Euro-
pea. El segon acord es va signar 
el mes de setembre, i pretenia 
reubicar 120.000 sol·licitants 
d’asil procedents d’Itàlia i Grècia. En aquesta pro-
posta s’incloïa també Hongria, però aquest país 
va decidir excloure’s, de manera que les persones 
que hauria d’haver acollit van quedar pendents 
de reassignar entre els Estats receptors.

El termini per assolir aquests compromisos 
s’acaba el setembre de 2017 i, de moment, només 
se n’ha complert poc més del 16 %, i menys del 
10 % a Espanya.

D’aquesta manera, queda en evidència el fra-
càs que van significar els acords de reubicació 
de persones refugiades. Això, sumat a l’augment 
dels discursos xenòfobs i antimigració que s’ha 
viscut en l’ambient polític, sobretot en cicles elec-

torals com els de França, Àustria o Països Baixos, 
ha provocat que, en comptes d’homogeneïtzar 
positivament els sistemes nacionals d’asil, s’im-
plementessin polítiques restrictives en matèria 
d’asil i immigració. 

Una d’aquestes restriccions destacables és 
l’acord que es va signar entre la UE i Turquia, 
amb el qual s’intenta contenir el flux d’immigrants 
a les illes gregues. En poques paraules, tots els 
migrants que arribin de manera irregular seran 
retornats a Turquia, per la qual cosa Turquia ser-
virà de contenció. Això, sense l’existència d’una 
anàlisi per part de la Comissió Europea sobre 
les conseqüències en els drets de les persones 
afectades. 
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Aquest acord ha tingut conseqüències notables. 
Només el 2015, el nombre de persones que va 
entrar a la UE després de travessar el mar Egeu 
va ser de 885.386 persones. Entre gener i novem-
bre de 2016, ja només en van arribar 180.259, la 
major part sirianes, afganeses i iraquianes. 

D’altra banda, cal esmentar el tancament de la 
ruta dels Balcans. L’any 2015, la ruta serbohonga-
resa d’accés a la UE era una de les més transita-
des. Quan la frontera hongaresa es va clausurar 
el setembre d’aquell mateix any, el flux va reorien-
tar les seves arribades a Croàcia.

El tancament de la frontera de Macedònia per 
aturar el moviment migratori des de Grècia va te-
nir lloc el març de 2016. Al mateix temps, es van 
reforçar els controls als límits de Sèrbia, Croàcia i 
Eslovènia. Aquests fets, juntament amb la manca 
de compliment dels compromisos de reubicació 
de persones refugiades des de Grècia, van deixar 
milers de persones atrapades en aquest país, 
que no disposa d’un sistema efectiu d’acollida i 
protecció. També milers de persones es van que-
dar a Sèrbia 
o Macedònia, 
on no se’ls 
garanteix una 
acollida digna 
ni protecció 
adequada.

La conseqüència d’aquesta mesura en xifres 
també és notable. Segons dades de Frontex, el 
2016 van arribar a Europa a través d’aquesta 
ruta 122.779 persones, quan el 2015 en van ser 
764.038. Davant del tancament de les fronteres 
dels països dels Balcans, els migrants s’han diri-
git cap a la ruta central, passant de Líbia a Itàlia o 
Malta, la qual cosa comporta un risc molt més alt.

Aquestes dades són només una petita mostra 
de com, escudats en la defensa d’una comu-
nitat formada per una homogeneïtat de valors, 
identitats i estils de vida que s’han de preservar 
davant del creixement imminent de la immigra-
ció, s’està acorralant les persones refugiades a 
Europa. 

Vivim en una era obsessionada amb les es-
tadístiques, les mitjanes i les majories. Tenim 
tendència a mesurar la crueltat, la infàmia i la 
inhumanitat en base a aquests criteris. Però, 
com cita Zygmunt Bauman al seu llibre “Amor 
líquid”, Ludwig Wittgenstein va dir que: «Cap crit 
turmentat pot ser més fort que el crit d’un sol 
home. O més ben dit, cap turment pot ser més 
fort que el que pot patir un sol ésser humà. Tot 
el planeta no pot patir un turment més fort que 
una sola ànima.» 

Per això, com indica aquest mateix autor, la hu-
miliació o la negació de la dignitat humana «no 
és ni pot ser “un preu que valgui la pena pagar”, 
per “sensata” o fins i tot noble que pugui ser la 

causa per la 
qual es paga». 
És així com 
l’Europa dels 
valors i dels 
drets humans 
s ’ e s v a n e i x 
cada vegada 

que una altra persona mor a la mar, cada ve-
gada que es vulneren drets humans com el dret 
d’asil, o cada vegada que s’exerceix la violència 
o es criminalitza aquestes persones, que només 
pretenen salvar la seva vida i viure amb dignitat 
en un lloc segur. Cal recordar que l’atribut inhe-
rent de la humanitat és una vida digna, i no la 
supervivència a qualsevol preu. 

Reflexions
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L’Europa dels valors i dels drets 
humans s’esvaiex cada vegada 

que una persona mor al mar



Violacions de Drets Humans
CONFLICTES ACTUALS; CONFLICTES OBLIDATS

Myanmar: conflicte, desplaçament i abús al nord del país
Fa 6 anys que es va trencar l’alto el foc entre l’armada de Myanmar i l’Organització / Armada Inde-
pendent de Kachin, i el conflicte segueix afectant al nord del país, on se segueixen donant crims 
sota la llei internacional i violacions serioses de drets humans, en particular contra civils de grups 
ètnics armats. Els conflictes se succeeixen a Kachin i als estats de Shan del nord.
A l’agost 2016, les forces armades de Myanmar van llançar una ofensiva contra la cadena de pals 

de la muntanya KIA, portant a un nou desplaçament de civils. Set mesos més tard, l’aliança del nord 
(que consisteix en 4 grups ètnics i grups armats) van atacar l’Armada de Myanmar i llocs de la po-
licia a l’estat de Shan. En aquestes escalades de violència, els civils són els que més han patit, ja 
que, segons la investigació d’Amnistia Internacional, han estat subjectes a desplaçaments massius, 
detencions arbitràries, treballs forçats, i tortures, després de les escaramusses entre els soldats i 
les minories ètniques.
Tant en els conflictes a Kachin com  en els estats del Shan del nord, els grups armats són els 

mateixos i l’assumpte dels drets de les minories ètniques és clau en les dues zones conflictives del 
país. D’altra banda, el conflicte a l’estat de Kachin s’oposa principalment a l’armada de Myanmar 
contra la KIA, mentre que a l’estat Shan s’involucren un gran nombre de diversos grups armats (de 
vegades amb interessos comuns i de vegades no), i en el costat de l’armada de Myanmar, una 
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Iraq: costi el que costi; la catàstrofe civil a l’oest de Mosul 
La batalla per l’oest de Mossul ha provocat una catàstrofe civil. El grup armat auto-anomenat Es-
tat Islàmic (EI) ha explotat sense compassió els civils, portant-los a zones de conflicte i usant-los 
com a escuts humans, així com impedint-los escapar a la recerca de seguretat. Segons Hassan, 
resident a Mossul: “No teníem cap opció. Si et quedaves, mories a casa teva a causa de la guerra. 
Si intentaves fugir, t’agafaven i et mataven, penjant el teu cadàver en els pals d’alta tensió com a 
advertència. Van agafar a quatre dels meus veïns tractant d’escapar, i els vaig veure penjats ... Així 
els van deixar durant dies ...”
A més d’això, les forces del govern i membres de la coalició liderada pels Estats Units, no han pres 

les precaucions necessàries per protegir la població civil, a causa en part a les tàctiques de l’EI. 
S’han atacat arbitràriament zones amb elevada població civil a l’oest de Mossul i això  ha produït 
una innecessària pèrdua de vides civils.
Entre març i maig de 2017, Amnistia Internacional va visitar el nord de l’Iraq per investigar en re-

lació a violacions del dret humanitari internacional i abusos dels drets humans a l’oest de Mossul. 
L’organització va entrevistar a 151 civils, així com doctors, personal sanitari, treballadors humanita-
ris, periodistes, militars i oficials de Nacions Unides. Els resultats de la investigació es van enviar al 
ministre de defensa iraquià i al secretari de defensa nord-americana. En finalitzar l’estudi, no s’havia 
rebut cap resposta.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç. 



Violacions de Drets Humans

PERSEGUIDES PER SER DONES
Dones i nenes de Sudan del Sud arriben traumatitzades a
Uganda a causa de la violència sexual
Al voltant d’unes 2000 dones i nenes arriben diàriament al nord-oest d’Uganda fugint de la contínua 
violència sexual que pateixen al seu país: Sudan del Sud. A causa del conflicte en aquest país, des-
lligat, la majoria d’aquestes dones escapen realitzant viatges a peu durant dies o setmanes gairebé 
sense menjar ni aigua.
Actualment Uganda, el país capdavanter en asil a refugiats a l’Àfrica, allotja més de 900.000 per-

sones del Sudan del Sud, de les quals, entorn del 86% són dones i nens. Moltes d’aquestes dones 
carreguen amb la pèrdua de la seva llar, els seus éssers estimats i fins i tot amb violacions, principal 
causa de l’abandó del seu país natal.
Els fons humanitaris massa baixos no arriben per proveir tots els béns bàsics, l’aixopluc, la sanitat 

i fins i tot l’ajuda psicològica que aquestes dones necessiten després de passar per experiències 
tan traumàtiques. Algunes dones es veuen fins i tot obligades a comerciar amb els seus cossos per 
aconseguir menjar. Tot això complica les tasques d’ajuda ja que l’escassetat converteix les persones 
en més vulnerables i la violència en els camps de refugiats augmenta, tornant-se la situació en un 
cercle viciós.
Tot i les polítiques favorables per a refugiats que proporciona Uganda (permís de treball per a refu-

giats, llibertat de moviment, accés a escoles i serveis sanitaris), el país se sent sota pressió i neces-
sita suport econòmic de la comunitat internacional. L’organització CARE International, per la seva 
banda, fa tot el possible per protegir dones i nenes, proporcionar ajuda sanitària a embarassades i 
assistir en la construcció de refugis, entre altres activitats.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.
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col·lecció de milícies afiliades (també involucrades en el negoci lucratiu d’opi i metamfetaminas).
L’Armada de Myanmar està fallant a l’hora de distingir entre civils i objectius militars, prenent me-

sures insuficients per minimitzar el dany dels civils. Els grups ètnics i armats, per la seva banda, de 
vegades es mouen prop de zones civils durant la lluita, atraient foc mortal que posa els civils en risc.

Abandonades i desprotegides: l’impacte del brot de Zika
en dones i nenes al Nord-est de Brasil
El brot del virus Zika ha afectat més al Brasil en la mesura que el país ha afrontat la pitjor recessió 

econòmica en dècades, forçant a les autoritats a prendre decisions difícils sobre la distribució de 
recursos. Aquest informe documenta el buit de les autoritats brasileres en la resposta a l’impacte 
nociu en dones i nenes que produeix el mosquit pel fet de transmetre el virus Zika, a més de deixar 
a la població general en situació de vulnerabilitat a causa dels brots de malalties.
Fins i tot abans, en temps de creixement econòmic, les inversions del govern en infraestructures 

d’aigua i sanitat eren inadequades. Anys de negligències van contribuir a que l’aigua i la despesa 
d’aigua contribuïssin a la proliferació del mosquit d’Aedes i del virus, segons Human Rights Watch. 



Violacions de Drets Humans
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També han afectat en això les disparitats racials i socioeconòmiques, i les restriccions en drets se-
xuals i reproductius.
Els efectes més nocius d’aquest virus es produeixen en dones i nenes, i deixen  la població en 

general, vulnerable a malalties greus produïdes pel mosquit en el futur.

“No podem negar-nos a recollir el cotó” : Treballs forçats a
Uzbekistan units  a inversions del Banc Mundial 
Durant setmanes de la tardor de 2015, oficials del govern de l’Uzbekistan, van obligar a Firuza, una 
àvia de 47 anys, a recol·lectar cotó en un dels districtes més a l’oest de la regió. La seva negativa 
s’amenaçava amb la retirada dels beneficis socials per al seu nét. Tot i realitzant aquests treballs 
forçats, en el cas de Gulnora, els oficials es van negar a pagar les retribucions corresponents, pro-
metent el pagament complet si treballava en la collita següent. El govern uzbek força a una quantitat 
enorme de gent mitjançant aquest tipus de coacció.
Però aquests treballs forçats no s’apliquen només a adults. Se sap que el govern ha obligat a nens 

de 13 i 14 anys a treballar en la recollida de cotó després del col·legi, i fins i tot a un professor obli-
gant-los a amagar-se d’organitzacions humanitàries. Tot i regulacions contra aquest abús, el govern 
ha seguit fent-ho.

DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS

A les terres seques de Kenya, l’educació és una pòlissa
d’assegurances, però només per a alguns 
El bestiar és central en l’economia, menjar i estatus pastoral a les regions seques del nord de 
Kenya. Per això, l’educació formal ha pres un segon lloc per als nens, que han d’atendre a vaques, 
cabres i ovelles.
Amb el canvi climàtic, que, en forma de sequeres severes segueix assotant fortament  Kenya, 

molts pastors veuen l’educació com una pòlissa d’assegurança a llarg termini, però la interrupció 
de provisions de menjar ha comportat baixes d’alumnes a les escoles. Allà es comença a pensar 
l’educació com un mitjà a través del qual preparar-se i respondre als impactes del canvi climàtic, així 
com promovent una manera de vida sostenible.
La sequera actual, va començar el 2016 i ha acabat amb les reserves d’aigua de mig país, deixant 

al voltant de 3 milions de persones amb falta d’accés d’aigua neta.  Per això s’espera que 3,5 milions 
de persones necessitin assistència alimentària  l’agost de 2017, ja que la sequera ha comportat tam-
bé un gran nombre de morts del bestiar.
Segons Muthengi Muvea, el director d’educació en el sub-cantó de Turkana central, almenys el 

40% dels nens que haurien d’estar escolaritzats, no ho estan. Això s’atribueix a la migració de la 
família per motiu de sequera i necessitats de pastura i aigua, infraestructura inadequada, manca de 
personal a les escoles, la manca de voluntat general dels pares d’apuntar els seus fills a l’escola, 
així com la interrupció dels menjars d’escola per als nens.



Violacions de Drets Humans
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Retenir beneficis infantils i socials són només algunes de les sancions que aplica el govern per 
forçar a la feina. S’ha arribat a amenaçar amb acomiadar empleats, sobretot els del sector públic, 
que estan entre els més mal pagats del país. Els estudiants també podien ser expulsats o sancio-
nats acadèmicament. Un cop més, les persones amb menys recursos són les més vulnerables, ja 
que temen perdre els seus treballs o arriscar les seves ajudes econòmiques.
Uzbekistan és el cinquè major productor de cotó i amb aquesta indústria arriba a un quart del PIB. 

Per això, 274 empreses s’han unit a un boicot comprometent-se a no utilitzar cotó del país en contra 
d’aquest abús.
Els esforços econòmics del Banc Mundial han ajudat a reduir els treballs forçats. Però malgrat l’aju-

da financera per a recolzar un projecte de reg i les inversions en el sector educatiu, continua havent 
evidència que, a escoles de nens de 10 i 11 anys, es suspenen les classes durant les èpoques de 
recol·lecta de cotó.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTIDAD DE GÈNERE
Japó: la protecció inadecuada contra la discriminació

Al Japó no existeix a nivell nacional un marc legal per aconseguir la igualtat per a la comunitat LGB-
TI, però el govern local i el sector privat estan fent certs progressos en reconèixer els seus drets. El 
2015, Shibuya a Tòquio va ser el primer municipi a aprovar l’ordenança que reconeix les unions del 
mateix sexe com a equivalents al matrimoni.
No obstant això, els certificats d’aquest tipus d’unions no són jurídicament vinculants, serveixen 

per demanar a hospitals, negocis, etc. que es tracti a les parelles que tenen aquest certificat de la 
mateixa manera que a les parelles casades. A més, seguint aquest exemple, altres municipis a Tò-
quio i en altres zones han adoptat mesures similars.
També s’han fet certs progressos des que el Japó va acceptar la recomanació d’eliminar la discri-

minació basada en l’orientació sexual. Al juliol 2016, els principals partits polítics van prometre fer 
campanya a favor de la comunitat LGBTI.
No obstant això, la discriminació als individus LGBTI contínua, particularment en accedir a serveis 

mínims de salut, legal i benestar. Alguns professionals, metges, advocats o funcionaris no tenen la 
comprensió de les necessitats de les persones LGBTI. Moltes d’aquestes persones no poden reve-
lar la seva orientació sexual ni la seva identitat de gènere, de vegades ni a les seves famílies per por 
de prejudici o discriminació.

“Simplement deixa de no ser”: La discriminació contra
estudiants LGBTI a Filipines

Les escoles o universitats haurien de ser llocs segurs per a tothom. No obstant això, a Filipines, els 
estudiants del col·lectiu LGBT pateixen sovint l’assetjament, discriminació i fins i tot violència física 
o sexual. Això produeix en els joves un gran mal al seu dret a l’educació, emparat pel país i per la 
llei internacional.



Violacions de Drets Humans
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En els últims anys, legisladors i directors de col·legis han reconegut que aquestes pràctiques són 
un seriós problema i han dissenyat mesures per abordar-lo. Entre d’altres es va aprovar el 2012 la 
política de protecció infantil (Child Protection Policy), dirigida a tractar l’assetjament i la discrimina-
ció. L’any següent es va aprovar la llei anti-assetjament (Anti-Bullying Law), la qual inclou mesures 
i regulacions que no admeten considerar l’orientació o la identitat sexual com a raons per a aquest 
assetjament. Aquestes polítiques assenyalen fortament que la discriminació és inacceptable i into-
lerable a les institucions educatives.
No obstant això, tot i que contundents en el paper, aquestes mesures no s’han imposat adequa-

dament. No hi ha un seguiment o monitoratge efectiu, la qual cosa implica que les pràctiques d’as-
setjament segueixen afectant els joves estudiants. Sovint les pràctiques a les escoles segueixen 
estrictes normes de gènere: uniformes segons el sexe, restriccions de longitud del cabell, activitats 
diferenciades per a nois i noies, etc. Algunes alumnes transgènere expliquen que els professors les 
treien a la pissarra, davant dels companys, i els tallaven el cabell.
D’altra banda, tot i que l’Església ha condemnat aquests fets, les seves pràctiques es resisteixen 

a donar suport als drets del col·lectiu LGBT. Per a un país amb un 80% de la població catòlica, els 
suports són per tant mínims.
Per millorar la situació s’ha de proporcionar major informació a tota la població i en especial a les 

institucions educatives, on l’ambient és més hostil, per familiaritzar-se amb el col·lectiu i els seus 
valors.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.



No es gratuït que l’Omar no parli de la seva 
homosexualitat durant l’entrevista, perquè 

va ser precisament la seva orientació sexual 
el que el va obligar a abandonar el seu país, 
el Níger, fa uns quatre anys. I, encara que ho 
tingui ben assumit i que aquí tot sigui molt dife-
rent, cadascú és amo de la seva privacitat, i, so-
bretot, del pòsit que deixen els mals moments 
passats. El seu desig era arribar a França, però 
no ho va aconseguir. Es va haver de quedar a 

Barcelona, on ara diu que és feliç. Té feina en 
un restaurant xinés de l’Eixample, i viu a Santa 
Coloma. Vol ser cuiner.

Ho resumeix amb un silenciós “problemes de 
la vida”. La resta se li ha d’anar preguntant amb 
cura, perquè és evident que s’estima més par-
lar del futur que del present. Però no queda cap 
altre remei si del que es tracta és de radiogra-
fiar la vida d’un refugiat, des que decideix aban-

Testimoniatge
La recepta d’una nova vida
L’Omar va fugir del Níger per la seva orientació sexual, va saltar 
la tanca de Melilla i ara busca el seu camí a Barcelona
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Testimoniatge
donar la seva llar fins que aconsegueix establir 
un nou niu. Va deixar el Níger enrere i se’n va 
anar a Algèria, però la cosa no va anar millor, 
així que va decidir saltar a Europa a través del 
Marroc. Com 
a molts d’al-
tres, li va to-
car jugar-se 
el tipus a la 
tanca de Me-
lilla. La va 
creuar. “Vaig 
entrar a Es-
panya amb 
les mans i les 
cames ple-
nes de sang.” 
Entre una 
cosa i l’altra, 
va acabar 
en un auto-
car amb destinació a París. Va triar França per 
l’idioma. Però a la frontera el van detenir i va 
acabar al Centre d’Internament d’Estrangers de 
la Zona Franca de Barcelona. D’aquell “mes i 
quatre dies” recorda “les dutxes amb aigua fre-
da i no veure el sol”.

Itinerari d’èxit

El caso de 
l’Omar, se-
gons Tòfol 
Marquès, tèc-
nic de la Co-
missió Cata-
lana d’Ajuda 
al Refugiat (CCAR), és el que es coneix com un 
“itinerari d’èxit”, que és al que aspiren totes les 
entitats que ajuden les persones sol·licitants de 
protecció internacional. Va superar bé les dues 

primeres fases, la d’acollida, que inclou un cert 
coneixement de l’idioma, i la de la normalitza-
ció de la situació. La seva experiència li diu que 
la gent no busca “viure d’ajudes”. El que volen, 

confirma, és 
llibertat i au-
tonomia. I 
això s’acon-
segueix, en-
tre altres co-
ses, per la via 
laboral que 
l’Omar ja ha 
aconseguit.

El Govern 
està estu-
diant el cas 
de l’Omar. 
De moment, 
disposa de la 

targeta vermella que l’autoritza a quedar-se al 
país mentre duri la deliberació. Si se l’accepta, 
benvingut a una nova vida. Si no, es convertirà 
en un immigrant irregular. I tant és que ja s’hagi 
arrelat. Li quedaria la via de l’arrelament social: 
demostrar tres anys de residència a Espanya i 
disposar d’un contracte de treball.

El refugiat 
passa del cal-
vari del seu 
país d’origen 
a l’absurditat 
administrati-
va de la terra 
d’acollida. 

Entrevista realitzada per Carlos Márquez Da-
niel. Foto principal de Ricard Fadrique. Publi-
cada originalment a El Periódico.
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“La gent no vol viure d’ajudes, 
sinó llibertat i autonomia” explica 
Tòfol Marquès, tècnic de CCAR


