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Editorial

La pregunta que dóna títol a aquest article pot fer-se per diferents llocs i moments, i a diferents 
escales. La major i més actual és, sense dubte, el mar Mediterrani, frontera natural que separa 
aquesta Europa nostra en la qual es troben els països de majors ingressos, i el continent que 
té els de menors ingressos del món. També ens separa dels països de l’Orient Mitjà, la Banya 
d’Àfrica i altres, en els que es congreguen els conflictes bèl·lics més actius. En aquest Mediterrani 
convertit en gran perímetre fronterer van morir el 2016 més de cinc mil persones que intentaven 
arribar a algun país europeu. Nenes, nens, dones, homes que volien arribar a Europa, van ser 
engolits per un mar que s’ha convertit ja en la fossa comuna més gran que mai hagi existit. I la 
pregunta que aquí ens fem és: hi ha algú responsable d’aquestes morts?

Si prestem crèdit al que diuen, no només les organitzacions internacionals com l’ACNUR o l’OIM, 
sinó també la mateixa policia europea de fronteres (FRONTEX), el 85% de les persones que 
creuen o intenten creuar irregularment les fronteres per entrar a la UE procedeixen de països en 
guerra. Sent això així, aquestes persones són refugiades. Recordem que la Convenció de Ginebra 
sobre Refugiats de 1951 anomena refugiada a la persona que compleix dues condicions: haver 
fugit per alguna de les causes que la mateixa Convenció estableix i trobar-se fora del seu país. 
És a dir, cal anomenar refugiades, encara que no hagin arribat encara a un país que els doni asil. 
Això és important, perquè a les persones refugiades tenen el dret a sol·licitar asil en qualsevol 
país signant de la Convenció. És cert que tal Convenció no va incloure a les persones que fugien 
d’una guerra, però aquesta mancança ha estat esmenada per normatives posteriors. A Europa, la 
Directiva 2011/95 / UE garanteix la protecció subsidiària als que no compleixen els requisits per 
ser considerats refugiats, però “si fossin retornats al seu país d’origen o al seu antic lloc de resi-
dència habitual, correrien un risc real de patir danys greus [...] contra la vida o la integritat física, 
motivats per una violència indiscriminada en situacions de conflicte armat internacional o intern”. 
(Article 15-c de la directiva). Per tant, les persones que fugen de guerres tenen el mateix dret a la 
protecció que les que fugen de les persecucions esmentades en la Convenció de 1951.

Però el fet és que els països de la UE estan denegant sistemàticament el visat d’entrada a 
les persones que fugen dels actuals conflictes bèl·lics; i, no obstant això, aquesta entrada és 
necessària per a sol·licitar asil, ja que la possibilitat de sol·licitar-ho en ambaixades està pràcti-
cament desapareguda. Aquest és l’embolic que porta als refugiats a pagar ingents quantitats de 
diners a les màfies per poder muntar en les barcasses que els ofereixen i tractar d’arribar a una 
costa europea. Podem dir, per tant, que les morts que es produeixen a la Mediterrània tenen certa 
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Editorial
relació causa-efecte amb el fet que els gover-
ns europeus estan incomplint tant els tractats 
internacionals com les seves pròpies directives 
(les lleis de la UE). De manera que la reflexió 
sobre si hi ha una responsabilitat criminal dels 
governs en aquestes morts és pertinent.

A una altra escala, hi ha a més unes morts con-
cretes que es deriven d’actuacions policials a 
les fronteres. A la frontera sud de l’Estat espan-
yol hi ha bastants exemples de morts produïdes 
quan la policia ha reprimit algun intent d’entrada 
de les persones immigrants o refugiades. Cita-
rem només 
dos perquè 
no dispo-
sem de molt 
espai en 
aquest text. 
El 8 de se-
tembre de 
2005 van 
morir diver-
ses perso-
nes (cinc, va 
dir el govern 
e s p a n y o l ) 
per trets de 
bala quan 
in ten taven 
saltar la tan-
ca de Ceuta. 
El govern 
marroquí va 
dir que els trets els va fer la Guàrdia Civil es-
panyola, i l’espanyol va dir que els havia fet la 
policia marroquina. Però el fet és que no va arri-
bar a dirimir qui havia realitzat els trets, perquè 
aquestes morts no van arribar a tenir un judici 
en el qual s’establissin les responsabilitats. El 
segon exemple són les 15 morts del Tarajal del 
6 de febrer de 2014, produïdes quan un grup 
d’immigrants i refugiats intentaven arribar ne-

dant a la platja de Ceuta. Els informes disponi-
bles diuen que les pilotes de goma disparades 
per part de la Guàrdia Civil van trencar els seus 
precaris flotadors i aquesta va ser la causa prin-
cipal de les morts. En aquest cas es va obrir 
una instrucció judicial però tampoc ha arribat 
a judici. Això són només dos exemples, però la 
veritat és que cap mort produïda per actuacions 
policials a la frontera sud de l’Estat espanyol, 
siguin de la Guàrdia Civil o de la policia ma-
rroquina, ha estat mai jutjada. Sembla que es 
dilueixi, fins a gairebé desaparèixer, l’Estat de 
dret quan s’aproxima al perímetre fronterer.

Si hi ha una 
responsabi-
litat criminal 
a les moltes 
morts que 
continuada-
ment estan 
produint-se 
en el mar i 
al voltant de 
les tanques 
frontereres 
no serà fà-
cil saber-ho. 
I no ho sa-
brem perquè 
no hi ha pre-
visió que tal 
responsabi-
litat vagi a 

acabar depurant en el marc judicial. Són morts 
que el nostre sistema de justícia no aclareix; 
com si no mereixessin l’atenció del nostre Es-
tat de dret. Però això és una cosa que degrada 
aquest Estat de dret i màcula nostra democrà-
cia. És una cosa que no hauríem consentir, per-
què és propi de sistemes autoritaris de govern 
i, com més ho consentim, més ens acostarem 
a ells.
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Reflexions
Ceuta, presó inaccessible
Antonio García i Sílvia Juventeny
Vol·luntaris de CCAR

Sobre territori d’África s’aixequen Ceuta i 
Melilla, dues ciutats que pertanyen, tan-
mateix, al territori europeu. Aquests dos 

vestigis de l’antic control espanyol sobre Marroc 
a l’època colonial ara són ciutats fortalesa. L’ac-
cés és molt difícil i fins i tot arribar-hi no garanteix 
la fi de les dificultats. Ho mostren les històries 
d’Ibrahima i d’Aboubakar.

Tenien un mateix destí però van marxar per 
raons diferents i de llocs diferents. Amb 15 anys, 
Ibrahima va deixar enrere les turbulències polí-
tiques i la violència de Guinea per poder estu-
diar i trobar un futur més prometedor. Aboubakar, 
en canvi, va sortir de Camerun a causa de la 
presència de Boko Haram a la regió on vivia, al 
nord del país, amb l’esperança d’instal·lar-se a 
Europa i ajudar la seva família a viure més dig-
nament i amb més seguretat.

Els seus viatges no han estat fàcils, com tam-
poc ho han estat els de la gran majoria dels seus 
companys. Han passat penalitats durant gairebé 
tot el trajecte, travessar el Sahara ha estat molt 
dur i hi han vist morir amics, de gana o assassi-
nats per segrestadors. I creuar Marroc no és en 
absolut més fàcil que el que han deixat enrere.  

El veí del sud d’Espanya s’ha convertit en un 
soci sense pietat de les polítiques migratòries 
europees. Els migrants són moneda molt valuo-
sa si es manté allunyada de les fronteres. Per 

això, Ibrahima, Aboubakar i els altres companys 
de viatge han d’evitar la policia i l’exèrcit en tot el 
trajecte, sobretot quan s’apropen a Ceuta i Me-
lilla. Si els enxampen, poden sofrir agressions i 
a més els transportaran a alguna ciutat del sud i 
hauran de refer el camí.

El campament

Ibrahima i Aboubakar estan en un campament a 
prop de Ceuta. Tots dos hi han coincidit, tot i que 
el primer va començar el viatge més tard que el 
segon. A diferència d’Ibrahima, Aboubakar no va 
anar directament a Ceuta. Primer va provar d’en-
trar a Melilla. Van aconseguir trencar una de les 
portes de la tanca i molts van entrar, però ell no. 
I el van agafar.

D’això ja fa uns mesos. El temps que ha tardat 
en recuperar-se de les lesions i en arribar des 
d’Agadir, el lloc on el va deixar anar la policia ma-
rroquí, fins als voltants de Ceuta. Al campament 
ha conegut Ibrahima, però no es relacionen gai-
re.

Cada un es mou habitualment dins la seva co-
munitat, amb els seus compatriotes. Tot i així, a 
l’hora de la veritat tots fan pinya, perquè saben 
que l’èxit en l’intent d’entrar depèn de la seva 
unió. Han de ser molts i actuar de manera coor-
dinada per tal que ni la policia marroquina ni la 
Guàrdia Civil no pugui aturar-los.
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Al campament hi ha una je-
rarquia molt marcada. Abou-
bakar, amb 27 anys, és un 
dels més grans, i l’avala l’ex-
periència d’haver intentat 
entrar a Melilla. Li atorguen 
el rang de “comandant” i en-
capçalarà un grup de  com-
patriotes quan es produeixi 
el salt a la tanca.

Estan preparant el mo-
ment del salt. Els líders de-
cideixen com es produirà. 
Queda descartat l’extrem 
nord de la tanca, a l’espigó 
de Benzú, des que Marroc 
va omplir de militars els 
turons que el voregen. És 
pràcticament impossible 
moure’s per la zona sen-
se topar-se amb algun d’ells. La part central és 
muntanyosa i plena de boscos, estretament vi-
gilada per militars marroquins i espanyols. Per 
tant, el salt es farà prop de l’entrada de Tarajal.

L’extrem sud de la tanca és un dels que té l’ac-
cés més fàcil. Per això també la vigilància és 
més severa. Al costat de la platja on el 2014 van 
morir 15 migrants que intentaven entrar nadant 
s’hi dreça un lloc fronterer i una doble tanca que 
aprofita a més el terreny, molt escarpat, per fer 
més difícil l’accés. I sobre cada tanca, un dels 
perills més grans: les concertines, un filat de 
petites ganivetes fet a Màlaga que tallen la carn 
amb facilitat esfereïdora. Per evitar-les, el pla 
consisteix en forçar una de les portes secun-
dàries i entrar per allà. No serà fàcil, però si 
ho aconsegueixen podran passar sense fer-se 
gaire mal.

Ibrahima, d’altra banda, 
roman al marge d’aquesta 
planificació. Ha aconseguir 
el contacte d’algú que pot 
ajudar-lo a traspassar la 
frontera d’una altra manera. 
A canvi de 3.000 euros que 
ha estalviat podrà passar en 
el fons fals d’un cotxe. Serà 
incòmode i perillós, però 
sembla una opció millor que 
la dels companys, tot i que 
també molt més costosa.

La tanca

Arriba el dia. El salt es farà 
a la nit. La majoria, que hi 
participa, es prepara i es 
posen en marxa.

L’acció finalment és un èxit. Tot i que la meitat han 
estat retornats, n’hi ha molts que han aconseguit 
passar, entre ells Aboubakar. Amb els companys 
va aconseguir forçar la porta i entrar. Va esquivar 
d’un pèl un guàrdia civil que per poc no li colpeja 
el cap amb la porra. I va córrer amb la resta dels 
victoriosos fins al Centre d’Estada Temporal per 
a Immigrants (CETI) cridant “Boza! Boza!”, el seu 
crit de victòria. Sembla que ja han passat el pitjor.

Mentrestant, Ibrahima és encara al campament. 
No tardarà gaire en ajuntar-se amb els compan-
ys. Dos dies després, el seu contacte li diu que ha 
arribat el moment. S’instal·larà en un cotxe, en un 
espai que li han fet al costat del motor. Quan hi 
estigui encabit, el tancaran. 

La postura és incòmoda i no pot moure’s, però 
això no és res. Amb prou feines pot respirar i li 

Reflexions
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arriben els gasos del motor. Si la cosa tarda gai-
re, probablement s’intoxicarà. L’espera es fa eter-
na, sent veus, el cotxe està parat. Comença a 
atabalar-se, i just llavors el vehicle arrenca, va la 
impressió que no l’han registrat gaire. 

Es mareja. Quan ja sembla que està a punt de 
caure inconscient, el motor s’atura. Primer creu 
que s’està desmaiant, però el 
doble fons que l’amagava s’obre 
de sobte i pot sortir, atordit. L’ho-
me que l’ha portat en cotxe se 
n’aprofita i li roba tot el que duu 
a sobre. Després el deixa tirat en un carrer de 
Ceuta. Una parella que passa el recull i l’acom-
panya a comissaria, on li registren les emprem-
tes digitals i l’envien al CETI.

El CETI

Ibrahima i Aboubakar són a terra espanyola, 
el seu objectiu. Però les coses no són tan fàci-
ls com esperaven. Els envien al CETI, on hau-
ran de viure amuntegats amb tots aquells que 
també han aconseguit arribar a Ceuta sense ser 
retornats. El centre està saturat. De fet, l’última 

entrada ha desbordat les 512 places de capaci-
tat i s’han hagut de muntar tendes de campanya 
al petit camp de futbol del pati. Tenen allò més 
bàsic: alguna peça de roba, un lloc per dormir i 
servei de menjador, sense luxes, només el que 
cal per sobreviure.

Esperen que els transfereixin a la península, 
però les transferències es fan en comptagotes; 
la llista conté el nom d’uns pocs escollits i els 
seus destins, i es publica un o dos dies abans 
del viatge.

Malgrat la saturació, al centre no sembla que hi 
hagi conflictes. Això no és casual. Tots saben que 

per arribar aviat a la península, el millor és fer 
bondat. Les persones conflictives queden retin-
gudes molt de temps. Per això s’escombren els 
problemes sota la catifa, l’objectiu és sortir d’allà 
tan aviat com sigui possible. També es porten bé 
per por que no els castiguin. Els treballadors del 
CETI tenen molt poder, tots han vist algun com-
pany que s’ha quedat a dormir al ras o que no ha 
pogut anar a menjar perquè li havien retingut la 
targeta d’accés.

Al CETI reben classes de castellà i es fan al-
guns tallers, no gran cosa. Per sort, algunes 

entitats els donen suport. Una 
d’elles és l’associació Elin. 
Ibrahima i Aboubakar hi van 
moltes tardes a aprendre cas-
tellà, fer altres tallers i connec-
tar-se al wifi per parlar amb les 
seves famílies.

Advocats i funcionaris els parlen del dret d’asil. 
Tot i que creuen que tenen prou raons per de-
manar-lo, al CETI ningú no ho fa. Saben que si 
ho fessin, quedarien encallats allà durant molt 
de temps. Per molt que la llei digui el que diu, 
tots coneixen el cas d’algun company que no ha 

Reflexions

Butlletí Àrquies www.ccar.cat
7

Tots saben que per arribar a la 
península, el millor es fer bondat

L’última entrada ha desbordat el 
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sortit de Ceuta fins que s’ha resolt la sol·licitud. I 
no pensen esperar més del necessari.

Els menors tampoc no admeten que ho són. 
Ibrahima, amb 17 anys acabats de fer, es barreja 
amb els grans. Si digués que és menor i el reco-
neixessin com a tal, passaria a estar sota la cus-
tòdia de Ceuta, que se’n faria responsable fins 
que fos major d’edat, però ni un dia més. Queda-
ria atrapat al centre de menors de Ceuta i la seva 

situació legal s’immobilitzaria. Això no l’ajudaria 
en el seu propòsit d’arribar aviat a la península i 
aconseguir una vida digna a Europa. Val més no 
dir res.

Al jove Ibrahima el sorprèn que no hi ha magre-
bins al CETI però sí al carrer. Li expliquen que 
els algerians i els pocs marroquins que arriben a 
Ceuta són retornats, en virtut dels acords entre 
Espanya i els seus països d’origen. Això fa que 
marxin del centre i que rondin tot el dia pel port, 
amb la idea d’infiltrar-se  com a polissons. De tant 
en tant, arriben notícies d’algun d’ells que ha mort.

La península

Al cap d’uns mesos, Aboubakar primer i Ibrahi-
ma poc després veuen els seus noms escrits a 
la famosa llista, i són traslladats a la península.

El primer va a parar a un poble de la província 
de Còrdova, i el segon, a Santiago de Compos-
tela. Finalment són a Europa, però res no es fà-
cil. Sense documentació en regla, pobres i de 

pell negra, el camí que els espera és molt més 
complicat del que mai imaginaren. No s’acovar-
deixen, però. El viatge potser ha acabat, però les 
dificultats ben segur que no. 

Els personatges d’aquesta història són total-
ment ficticis, però no ho són les fets que s’hi re-
laten. Estan basats en el testimoni de diverses 
persones que han passat pel CETI de Ceuta i de 
membres d’entitats que treballen per defensar 
els seus drets i donar-los suport. Per tant, qual-
sevol semblança amb la realitat és ben lluny de 
ser casual.

Reflexions
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Violacions de Drets Humans
CONFLICTES ACTUALS; CONFLICTES OBLIDATS

Repressió de la dissidència sahrauí 
Els enjudiciaments i les restriccions envers als activistes sahrauís que defensen l’autodeterminació 
o denuncien les violacions dels drets humans han continuat per part de les autoritats del Marroc. Un 
clar exemple en són el bloqueig a la legalització formal del Col·lectiu de Defensors Sahrauís dels 
Drets Humans (CODESA) o els interrogatoris a aquelles persones defensores de drets humans al 
seu retorn de l’estranger. 
Segons relata AI, el passat juliol, el Tribunal de Cassació va decidir que 23 manifestants i activistes 

sahrauís encarcerats per uns enfrontaments mortals que havien ocorregut durant el 2010 a Gdeim 
Izik havien de ser jutjats de nou per un tribunal civil. Segons aquesta font, aquest tribunal els havia 
imposat penes de presó de llarga durada en un judici injust el 2013 basant-se en confessions que, 
segons afirmaven els propis jutjats, havien sigut extretes sota tortura. A l’espera d’una nova senten-
cia, 21 dels 23 acusats continuen a presó. 
Amnistia Internacional denuncia que les autoritats segueixen expulsant del Sàhara Occidental o 

prohibint l’entrada al territori a periodistes i activistes estrangers, així com a activistes de drets 
humans. L’abril van expulsar a un jutge espanyol i altres juristes de nacionalitat espanyola, belga i 
francesa quan havien viatjat a Rabat per fer gestions en favor dels acusats anteriorment citats. 
Podeu trobar més informació a la pàgina 301 d’aquest enllaç.
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La crisis humanitària a Myanmar empitjora 
Tot i arribar al poder, Aung San Suu Kyi -la cara visible de l’oposició contra la dictadura militar a Bir-

mània- no ha pogut, de moment, fer front a les violacions de drets humans que continuen succeint 
al seu país. 
La relació de forces entre exercit i govern, regulada per una Constitució escrita pels propis militars 

fa aproximadament una dècada, reserva per a aquests el control de les ofensives armades. Així és 
com San Suu Kyi es troba amb les mans lligades quan pretén aturar les incursions de l’exercit a les 
regions del nord (Kachin i Shan) o de l’oest (Rakhine).
De moment, San Suu Kyi intenta contrarestar aquesta situació animant als líders ètnics rivals a 

firmar l’Acord d’Alto al Foc del 2015. La seva proposta, però, no està tenint bona rebuda entre un 
col·lectiu que es lamenta de la falta de condemna envers aquestes ofensives per part de la líder. 
Segons les Nacions Unides, en un context on el s’està impedint l’arribada d’ajuda humanitària a les 

zones en conflicte, es comptabilitzen en 218.000 el nombre de persones que s’han vist obligades a 
marxar de casa seva. La majoria es troben en camps de refugiats dins del territori. Moltes altres han 
fugit fora, entre elles, uns 73.000 membres de la comunitat rohingya es troben a Bangladesh.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç. 



Violacions de Drets Humans

PERSEGUIDES PER SER DONES
Continua el combat contra la Mutilació Genital Femenina (MGF)
Durant els darrers mesos, les accions de sensibilització i lluita per eliminar d’una vegada per totes la 
MGF han continuat en territoris de tot el món. A mode d’exemple, en el marc de la campanya “FGM 
Guardian Global Media Campaign”, el diari “The Guardian” ha denunciat aquestes pràctiques il·legals 
al Dagestan (Rússia), Kenia, Egipte o Tanzània, entre d’altres. Així és com, a part de publicar espe-
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El conflicte armat i la inestabilitat s’han intensificat a Mali

En el seu informe anual, Amnistia Internacional posa èmfasis en la recrudescència de la situació 
d’aquest país africà situat a l’Àfrica Occidental. La inestabilitat en principi relacionada amb la zona 
nord del país va anar propagant-se cap al centre amb l’aparició de nous grups armats culpables de 
més i més atacs. 
Segons relata AI, al juliol, aquests grups van ser responsables de la mort de 17 soldats, mentre 

que 35 van quedar ferits. Ara per ara, tenen el control de la ciutat de Kidal (al nord) i han obligat a 
prorrogar l’estat d’excepció fins aquest mateix març del 2017, al igual que la Missió Multidimensional 
Integrada d’Estabilització de les Nacions Unides a Mali (MINUSMA)  fins al pròxim juny. Aquesta 
última ha rebut aquest any 62 atacs amb 25 morts, alhora que també s’han comptabilitzat dos se-
grestos de cooperants internacionals per part d’Al Qaeda al Magreb Islàmic. 
Tots aquests casos es troben en un país cada cop més caracteritzat per la falta de respecte als 

drets humans, d’on es calcula que 135.000 persones han hagut de fugir buscant refugi a països 
veïns.
Podeu trobar més informació a la pàgina 297 d’aquest enllaç.

Preocupació internacional pel futur al voltant del Llac Txad

L’ús de forces alternatives a l’exercit oficial per lluitar contra Boko Haram a països com Txad, Ni-
gèria, Camerun o Níger comença a despertar cert recel internacional. Ja des de fa temps, els go-
verns –particularment el nigerià- compten amb l’ajuda de grups de vigilància privada anomenats 
“Vigilante Groups” que s’encarreguen de combatre a aquest grup yihadista present en certes parts 
del territori que envolta el Llac Txad. 
Tanmateix, el fet de facilitar l’accés tant a armes com a cert grau d’impunitat a una gran quantitat 

de persones sense verificar ni fer-ne un bon filtratge ha fet saltar les alarmes a organitzacions de 
defensa dels drets humans com “International Crisis Group”. 
En el seu report, ICG posa especial èmfasis en la necessitat de reconduir la situació, ja que tot i 

haver jugat un paper clau per allunyar Boko Haram de la població (excepte durant les represàlies de 
2014 i 2015), hi ha risc d’afavorir la creació de grups criminals o donar ales a la violència entre mem-
bres de la mateixa comunitat un cop hagi finalitzat el conflicte actual. Només a la regió de Borno es 
calcula que s’han mobilitzat 26 mil “vigilants”.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç. 
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El perill continua als camps de refugiats del nord-est de Nigèria 

Segons ACNUR, es calcula que a Nigèria hi ha aproximadament 2.170.000 persones que s’han vist 
obligades a desplaçar-se internament per culpa dels conflictes que existeixen arreu del territori. Una 
de les resultats més evidents és la proliferació dels camps de refugiats per a desplaçats interns i la 
difícil situació en la que, de cop, es troben moltes de les persones que hi arriben. 
Un dels reptes més importants que experimenten aquelles persones que ho han perdut tot és el de 

trobar noves formes de guanyar-se la vida o aportar una quantitat extra de diners per complementar 
l’ajuda (no necessàriament monetària) que reben per part de les organitzacions humanitàries. En  
aquest context, les Organitzacions No Governamentals, alarmades per l’extrema desproporció en 
quant a empoderament entre els homes i dones dels camps, han estat endegant en els últims temps 
programes destinats a lluitar contra la dependència de les dones envers els homes. Part dels seus 
projectes, però, no han sigut ben rebuts per alguns dels marits, qui, en un país on el concepte mas-
culinitat es mesura segons la seva capacitat per sustentar a la seva família veuen com, en alguns 
casos, les seves dones són les que més diners aconsegueixen*. Això a portat a IRIN a clamar el 
crit al cel en el que es considera com un nou perill per a unes dones que en l’actualitat conviuen en 
camps on el perill de patir violacions, violència de gènere o abusos d’autoritat és ben latent. 
Tan difícil és la situació que IRIN s’ha vist obligada a denunciar els suposats abusos per part dels 

guàrdies dels propis camps, alguns dels quals s’ha reportat que negocien permisos de sortida a 
canvi de favors sexuals alhora que també ha posat de relleu la necessitat de trobar solució a neces-
sitats que fan que, per sobreviure, les dones hagin de fer ús del “sexe per supervivència”, és a dir, 
aquell on s’intercanvien favors per material de primera necessitat, o bé matrimonis amb homes que 
“prometen” cobrir aquestes necessitats. 
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.
Podeu trobar més informació sobre l’estudi de “Voices4change” en aquest enllaç.

rançadores notícies sobre alguns avenços en matèria de detecció i prevenció de la MGF, també es 
va fer ressò a finals del 2016 de la campanya i vídeo #MyClitoris.
Més a prop, “El País” publicava a principis de març una entrevista amb Boge Gebre, activista nas-

cuda al sud d’Etiòpia que lluita per un país lliure d’ablació. 
Segons Unicef, dels 200 milions de nenes i dones al món que han sigut mutilades, més de la meitat 

viuen a Indonèsia, Egipte o Etiòpia.

La justícia guatemalenca envia a judici a militars
per desaparició forçosa y violència sexual
A principis de març, la decisió d’una de les Corts de Guatemala per enviar a judici a cinc militars 
d’alt rang retirats acusats de violació sexual i desaparició forçosa ja obert una escletxa de llum per 
a milers de víctimes de violacions de drets humans comeses durant el conflicte intern del país.
En concret, els fets jutjats tindran relació amb la desaparició forçada de Marco Antonio Molina 

Theissen, de 14 anys, el 6 d’octubre del 1981 i la violació sexual d’Emma Guadalupe durant la seva 
detenció il·legal en una caserna de l’exèrcit.  
Aquesta bona notícia es produeix en un país que, segons dades de la Comissió de la Veritat recol-

zada per les Nacions Unides, va ser testimoni de com 200 mil persones van esser assassinades o 
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Els països empobrits acullen la majoria de desplaçats forçats
El passat 27 de febrer, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats va fer publiques les 
dades relatives a la situació dels refugiats al món a mitjans del 2016. Tot i la cada cop més arrelada 
creença que Europa està acollint a la majoria d’elles, les dades demostren que dels 10 països que 
major nombre de persones acullen, només hi trobem un d’europeu, Alemanya (en novena posició). 
Els conflictes, la persecució i la violència han fet que al menys 3,2 milions de persones hagin fugit i 

a dia d’avui 1,5 milions es trobin, en gran part, en països com Turquia, Pakistan, Líban, Iran, Etiòpia, 
Jordània, Kenia, Uganda, Alemanya o Txad.
Per altra banda, també durant la primera meitat del 2016, 1,7 milions de persones es van convertir 

en desplaçades internes.
Podeu trobar més informació al següent enllaç.

La religió a la Xina: estat de la qüestió
Freedom House ha publicat recentment un reportatge especial sobre la situació religiosa al país 
amb més habitants del món.
Tal com relata aquesta organització, el Govern de Xi Jinping ha continuat essent partícip de la per-

secució de certes expressions religioses. 
A mode d’exemple, explica que monjos tibetans són forçats a estudiar reinterpretacions de la doc-

trina budista a través de sessions de “reeducació patriòtica”. També denuncia que un granger uigur 
de creença musulmana va ser sentenciat a nou anys de presó per pregar al lloc que no devia o 
que un pare de 45 anys del nord-est del país va morir en custodia dies després de ser detingut per 
practicar Falun Gong.
Podeu trobar més informació al següent enllaç (resum) o en el reportatge sencer.

DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS

fetes desaparèixer forçosament durant els 36 anys de conflicte civil a Guatemala (1960-1996).
Podeu trobar més informació al següent enllaç. 

Egipte, un territori perillós per als activistes: les mesures
punitives de llibertat condicional, la seva última estratègia
Amnistia Internacional ha documentat al menys 13 casos en que s’han imposat mesures excessives 
o arbitràries per atorgar la llibertat condicional a persones activistes. 
Tal com relata AI, aquesta pràctica, anomenada “llibertat condicional sota vigilància policial”, exigeix 

que aquelles persones que han sigut detingudes i posteriorment alliberades passin un determinat 
número d’hores al dia o a la setmana en una comissaria.
Aquestes estratègies, que entre d’altres poden arribar a suposar passar fins a 12 hores en una 

comissaria de policia, busquen trobar una alternativa a la detenció en espera de judici o un comple-
ment a les pròpies condenes de presó. 
Podeu trobar més informació al següent enllaç.



Abusos a persones trans als centres de detenció dels Estat Units
El passat 23 de març, Human Rights Watch va publicar un video de denuncia on algunes de les 

dones trans que durant els últims anys han demanat asil als EEUU explicaven els greus abusos que 
havien sofert un cop la policia les havia traslladat a centres de detenció masculins per a immigrants. 
Tal com relaten aquestes dones, l’espera en aquests centres es feia sense les condicions de segu-

retat adequades per a elles i amb greus dificultats per accedir als seus drets com a dones trans (per 
exemple, l’accès a la medicació hormonal necessària per als seus tractaments).
Podeu trobar el vídeo al següent enllaç.
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ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTIDAD DE GÈNERE
Perill al col·lectiu LGBTI deportat del Regne Unit cap a Afganistan
Tot i que la normativa de les Nacions Unides en quant a la defensa dels refugiats expressa cla-
rament que el col·lectiu LGBTI no ha de ser obligat a canviar o amagar la seva identitat per evitar 
la persecució, el Home Office britànic l’ha contradit en la seva regulació de retorn per a refugiats 
afgans. En una entrevista duta a terme per part de “The Guardian”, Human Rights Watch denuncia 
aquesta contradicció. 
Concretament, en les seves notes orientatives, el text diu:
“Tot i que l’espai per ser obertament homosexual sigui limitat, subjecte a factors individuals, un 

homosexual practicant que, al seu retorn a Kabul, no atragués o intentés causar indignació pública, 
no s’enfrontaria a un risc real de persecució...En absència d’altres factors de risc, pot ser una opció 
segura i viable per a un home gai esser traslladar a Kabul, tot i que els factors individuals hauran 
de ser presos en consideració”.
Podeu trobar més informació al següent enllaç.

La pressió als defendors dels drets dels treballadors tèxtils
al Bangladesh s’intensifica
Les vagues dutes a terme per milers de treballadors del sector tèxtil a Bangladesh per demanar mi-
llores salarials entre l’11 i el 19 del desembre estan reben represàlies per part del propi govern del 
país, segons relata Human Rights Watch. 
Els i les participants, treballadors d’unes 20 fàbriques que subministren productes a marques d’es-

cala global, demanaven un augment mensual mínim, de 5.300 takas (USD 67) a 15.000 (USD 187) 
o 16.000 (USD 200).
La resposta del govern bengalí ha sigut fer enfrontar a desenes de treballadors i líders sindicals a 

causes penals injustes o presumptament inventades. Les dades aportades per HRW revelen que 
cada dia la policia de Bangladesh realitza noves detencions arbitraries. Entre d’altres, nou sindica-
listes van ser arrestats el 10 de febrer, sumant-se als llavors 25 coneguts.
Podeu trobar més informació al següent enllaç.



Diallo va néixer a Guinea 
Conakry. Un país ric en 

recursos naturals, com l’aigua 
potable i la bauxita, però en el 
qual la majoria de la població 
no té accés a serveis bàsics 
com aquesta mateix aigua, 
medicaments o menjar su-
ficient. Però ell no va deixar 
Guinea per una qüestió de 
pobresa.

La seva marxa es gesta el 
2010. L’actual president, Al-
pha Condé, arriba al poder i la 
ja convulsa situació del país, 
que just deixa enrere un go-
vern militar sorgit d’un cop d’estat, dóna pas a 
un govern que ràpidament comença a benefi-
ciar els guineans que comparteixen l’ètnia amb 
el president, els malinke. Diallo i la seva família 
són de l’ètnia fula.

En 2013, Condé es preparava per a la seva 
reelecció, que tindria lloc el 2015 en un procés 
altament irregular. La tensió política sorgida en 
aquesta preparació va donar lloc a multitud de 
protestes que van ser reprimides severament 
i a represàlies de grups malinke contra altres 
ètnies, especialment contra la fula. Molts dels 
assassinats i saquejos van quedar impunes.

El pare de Diallo era militant d’un partit de 
l’oposició. Fins i tot el propi noi havia partici-

pat en vagues per reclamar una bona educació 
pública (moltes són reprimides arribant a mo-
rir manifestants). Una matinada, un grup d’ho-
mes armats amb matxets van anar a per ells. 
Els crits els van alertar i van intentar fugir, però 
els van agafar i van matar al seu pare i el seu 
germà petit. Diallo va ser ferit al cap i va caure 
inconscient.

Va despertar a l’hospital i després de conèixer 
la defunció del seu pare i germà va voler estar 
amb la seva mare. Però en la cultura fula, els 
fills han de quedar-se amb la família del pare 
després de la mort d’aquest, i la mare ha de 
tornar al seu poble natal. Llavors va expressar 
a la família del seu pare el seu desig d’estudiar, 
però no el van deixar fer-ho. Va ser llavors quan 

Testimoniatge
Diallo
Migrant de Guinea Conakry
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Testimoniatge
va marxar de Guinea Conakry, amb només 14 
anys.

Un viatge a la recerca d’estudis

No buscava venir a Europa. La seva idea era 
estudiar en un altre país africà. I com tenia un 
oncle a Benín, va ser allà.

Va explicar al seu oncle que volia estudiar, 
però ell li feia treballar a casa mentre li deia que 
ja estudiaria més endavant. Els seus cosins si 

que estudiaven. Després de 8 mesos, Diallo va 
deixar la casa del seu oncle.

Va estar un temps dormint al carrer i fent qual-
sevol tipus de treball, com carregar camions 
en els supermercats, ja que no podia estudiar 
gratuïtament a Benín tampoc. Fins que un amic 
guineà li va dir que havia aconseguit arribar a 
Itàlia. I va decidir anar cap a Europa, en bus-
ca d’un futur en el qual veure els seus desitjos 
complerts.

Amb els pocs diners que hi havia reunit, va ser 
de Benín fins Níger amb autobús, i després fins 
a Algèria.

La frontera entre Níger i Algèria és desert. Un 
grup tuareg li va segrestar juntament amb els 
altres viatgers que anava, els va robar el poc 
que tenien i els va fer trucar a les seves famílies 
per demanar-los diners. Com ell no tenia res ni a 
ningú, li van tenir pres unes setmanes treballant 
per a ells i després li van deixar anar. Més tard, 
van agafar un autobús fins a la següent ciutat. 

Però a les persones 
negres els van dema-
nar deu vegades més 
el preu del bitllet nor-
mal i a sobre els van 
forçar a baixar al mig 
del desert. Van haver 
de seguir caminant.

Pensava que anava 
a morir. Eren un grup 
de deu persones. Dos 
van morir pel camí, 
quedant els seus cos-
sos enrere en el de-
sert. Alguns algerians 
es paraven i els do-

naven aigua i menjar si tenien, però no volien 
portar-al cotxe per por de la policia. Aquesta va 
ser la part més dura del viatge.

Quan van arribar a la frontera amb el Marroc, 
Diallo ja no tenia res de diners. Va treballar en 
l’agricultura quatre mesos en un poble fronterer, 
però només li van pagar la meitat del seu sou. 
Juntament amb altres persones, va creuar la 
frontera entre Algèria i el Marroc, que consisteix 
en una tanca i un fossat amb objectes tallants.
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Testimoniatge
Va agafar un autobús fins a Rabat. Allà no va 

aconseguir treballar, així que va mendicar i va 
dormir a la carretera. D’aquí va marxar cap a Na-
dor, on va estar més d’un any i mig vivint en cam-
paments al bosc. 
Vivien en condi-
cions precàries i 
la policia marro-
quina venia de 
matinada a per-
seguir-los, fer-
los fora, cremar 
els campaments 
i detenir-los per 
portar-los al sud 
del país, lluny de 
la frontera. Per 
això s’organitza-
ven en els cam-
paments i feien 
torns per vigilar 
al bosc.

Va intentar entrar per Melilla, però la policia 
marroquina els va agafar a ell i als altres com-
panys de viatge, els va colpejar i els va portar 
a un altre poble més allunyat de la frontera. Lla-
vors va anar a Tànger i va tornar a viure en un 
campament al bosc.

No tenia diners per pagar una 
pastera, així que va intentar saltar 
la tanca de Ceuta. Alguns van en-
trar, però els van tornar.

Al desembre de 2016 va tornar a intentar-ho. 
Aquesta vegada ho va aconseguir. Tenia ferides 
de les concertines, però va córrer fins al CETI. 
Aquest dia eren un grup d’unes 800 persones 
que ho van intentar, i aproximadament va pas-
sar la meitat.

En arribar, el CETI estava abarrotat. Van dis-
posar tendes de campanya al pati i a l’aparca-
ment del centre eqüestre que hi ha al costat.

Però Diallo, 
igual que la res-
ta de residents, 
no es queixava. 
Desitjava que el 
traslladessin a 
la península, i 
per a això calia 
portar-se bé.

A Ceuta rebia 
classes d’es-
panyol i infor-
màtica bàsica. 
Estava bé per 
començar. En-
cara que el seu 
somni és anar 
força més enllà i 

estudiar medicina o periodisme.

Després d’uns tres mesos en el CETI, saturat 
de nou per noves entrades de migrants, Diallo 
va ser traslladat a la península. Ja a Europa, 
es pensa l’opció de sol·licitar asil, alhora que 

recorda: “Si no haguessin matat al meu pare i al 
meu germà i no m’haguessin atacat, no m’hau-
ria anat”.

Diallo és un pseudònim sota el qual s’amaga 
la veritable identitat d’aquest guineà que ara 
viu a sòl europeu.
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“Si no haguessin matat
al meu pare, no m’hauria anat”


