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Editorial
La CCAR celebra la decisió d’acollir a
l’embarcació ‘Aquarius’
La CCAR celebra la decisió del Govern d’oferir acollida a l’embarcació ‘Aquarius’ com a mesura
d’urgència per evitar el patiment de les més de 600 persones migrants i refugiades que es troben
a bord, alhora que anima i demana que l’estat espanyol lideri un canvi en la política d’acollida
de la UE.
A més a més, l’entitat demana a la Comissió Europea que estudiï sancions a Itàlia ja que el seu
comportament vulnera les regles internacionals que regulen els rescats marítims i el dret d’asil, i
fa una crida a la coresponsabilitat dels Estats membre.
“Quan arribin, començarà la feina d’acollida i inclusió d’aquestes persones, que necessitaran
d’un suport social integral que s’ha de traduir per una gestió flexible”, ha afirmat Miguel Pajares,
president de l’entitat.
La CCAR apunta que els estats de la UE han d’establir un mecanisme de coordinació regional
davant l’arribada de persones migrants i refugiades, de manera que no es repeteixin successos
com el d’aquests últims dies.
“Estem parlant de vides humanes, i hauria de ser suficient; però si no ho fos, recordem que és
obligació legal la de salvar vides al mar, conformement al Dret Internacional”, ha apuntat Miguel
Pajares.
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Reflexions
La cuina, una eina d’interacció
cultural
María Tena

Voluntària de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat - CEAR

E

l 20 de juny es celebra el Dia Mundial dels
Refugiats. Aquest dia és una oportunitat
per recordar que actualment la migració
és motiu de controvèrsia en debat polític europeu. Una bona mostra d’això és Àustria. En
aquest país, l’actual govern va anunciar fa uns
dies la seva intenció d’eliminar les ajudes socials
dirigides a les persones migrants, així com l’enduriment dels requisits per accedir-hi, com per
exemple un nivell mínim (B1) de l’idioma nacional.

seves probabilitats de trobar treball són majors.
“Els migrants portem idees, capitals, energia,
capacitat d’innovar i de fer coses”, sosté Martín
Habiague, migrant i director de l’ONG Mescladís, una entitat on es realitzen cursos de cuina
per tal de formar a migrants que arriben a Barcelona. Entre 70 i 80 persones, procedents d’altres entitats com CCAR, participen cada any al
projecte “Cuinant Oportunitats”. La finalitat és
tenir l’oportunitat
de formar-se com
a futurs cuineres
i cambreres. A
més, s’hi organitzen
diversos
tallers de cuina
de diferents procedències geogràfiques
per
fomentar un espai de convivència centrat en la
diversitat. L’escenari és el cèntric barri del Born,
precisament on es troba el seu restaurant Espai
Mescladís.D’aquesta manera, Mescladís utilitza
la gastronomia com a vehicle unificador de cultures.

Un estudi mostra que els
migrants no guien les seves
decisions migratòries en
funció de la generositat de les
prestacions socials.

De manera contrària als arguments més negatius que es
generen des dels
sectors més conservadors de la
societat en contra
de la migració, hi ha estudis com el de Catalina
Amuedo, directora del Departament d’Economia de la Universitat de San Diego, i el de Sara
de la Rica, catedràtica de la Universitat del País
Basc. En aquest últim, titulat Immigrants responsiveness to labour market condition and its implications on regional disparities: evidence from
Spain, les dades determinen que els immigrants És per aquest motiu que l’alimentació s’utilitno guien les seves decisions migratòries en fun- za en moltes organitzacions com a eix central
ció de la «generositat» de les prestacions socials, sobre el qual articular els seus projectes, com
sinó que busquen per viure aquells llocs on les una manera d’acostar les diferents cultures mit4
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jançant un element comú a totes elles: la cuina.
Un altre exemple d’això, a més de Mescladís, és
el nou projecte de CEAR “Acull un plat”, en el
qual onze persones refugiades de diferents procedències elaboren receptes típiques dels seus
països d’origen per posteriorment configurar un
receptari online.

fer front al problema de l’envelliment a l’actual
Estat espanyol, calcula com a solució l’activitat
d’uns 5,5 milions de migrants, és a dir, un 12%
de la població actual. Hi afegeix que, per mantenir l’Estat de benestar caldria un increment de
la productivitat i uns salaris més elevats. Per tal
que aquestes estimacions es complissin, s’hau-

Els països que compten amb un major
índex de migració tenen una taxa major de rejoveniment demogràfic

El menjar del país d’origen és,
probablement, un dels elements
més relacionats amb la identitat
cultural. És la primera cosa que
aflora en arribar al lloc de destinació, i que s’estén pels indrets
en els quals es traslladen els migrants, generant rien d’aplicar unes polítiques migratòries més
així noves formes de combinar productes, noves flexibles a Espanya.
receptes i una nova cultura de l’alimentació.
Aquests són solament algunes de les dades
Al final, la cuina no és una cosa exclusiva d’un aportades per l’FMI que mostren la contribució
lloc en concret, sinó la barreja de les aporta- positiva de les persones migrades als països on
cions originals de diferents pobles. Com assen- arriben buscant ocupació. I encara que viuen de
yala l’escriptor iraquià Pius Alibek, “el menjar, la manera més accentuada les desigualtats derivamúsica, les paraules o l’art en el seu concepte des de la situació de crisi, suposen una solució
més ampli traspassen les fronteres sense visats a la mateixa en millorar el PIB del país en el qual
i constitueixen una sòlida base que agermana passen a viure. A més, està demostrat que els
pobles i cultures”.
països que compten amb un major índex de migració presenten una taxa major de rejoveniment demogràfic.

L’FMI proposa l’activitat de 5,5
milions de migrants com a solució a
l’envelliment d’Espanya
Encara que l’aspecte cultural jugui un paper social fonamental en l’adaptació dels desplaçats
al nou entorn vital, aquestes persones també
contribueixen al desenvolupament econòmic
del país que les acull. En un dels seus últims
informes, l’FMI (Fons Monetari Internacional),
entre els diferents escenaris que proposa per

No solament participen activament en l’economia d’un país,
sinó que enriqueixen la cultura
del mateix a través de diferents
projectes. Molts d’ells són gestionats pels migrants amb l’objectiu d’ajudar a altres persones
en la seva mateixa situació i defensar així el dret
que tothom té a emigrar. Donat això, per què no
es construeixen més ponts en lloc de murs?
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Violacions de Drets Humans
CONFLICTES ACTUALS; CONFLICTES OBLIDATS

El referèndum polític a Burundi amenaça amb aprofundir la crisi
humanitària
En Burundi, més de 3,6 milions de persones necessiten ajuda, 2,6 no tenen accés a aliments i
un de cada sis nens es troba en situació de malnutrició. Les causes radiquen en la Guerra civil
(1993 -2006), la economia depenent d’un sector agricultor ineficient, la crisi política iniciada a
2015, i el cessament dels ingressos estrangers dels que el país depenia. Ara, el referèndum del
17 de Maig podria permetre al president Pierre Nkurunziza romandre al seu càrrec fins al 2034.
Aquest procés podria promoure la continuïtat de les migracions i de les persecucions als oponents al referèndum, i la fi de determinants acords de pau anteriors.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Afganistan: on la llar és un camp de batalla
El govern paquistanès ha reiterat que els 1,4 milions de refugiats afgans en sol paquistanès no
son benvinguts, i ha fixat una data límit per l’expiració del seus permisos de residencia en aquest
país. Així, Afganistan i les ONG situades al país s’enfronten a un altre flux d’immigració sense
comptar amb els recursos necessaris per fer-li front a llarg termini. De retorn a Afganistan, els repatriats troben un país assolat pels conflictes, amb serveis bàsics mínims com aliments, treball o
el suport a la reintegració.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç

PERSEGUIDES PER SER DONES
Víctimes invisibles de la violència sexual: l’accés a la justícia de
les dones i nenes amb discapacitats a l’Índia
Aquest report elaborat per Human Rights Watch detalla els reptes i les barreres a les que s’enfronten dones i nenes amb discapacitats durant els processos judicials a L’Índia. A aquest país on
les dones i nenes amb discapacitats tenen un alt risc de violència sexual, l’accés a la justícia es
veu obstaculitzat per l’estigma que suposa d’una banda la seva discapacitat i d’altra la sexualitat.
Dones i nenes en aquesta situació troben problemes a diferents nivells: reportar abusos a la policia,
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obtenció d’atenció mèdica desprès d’una agressió, investigació de les seves demandes i obtenció
de compensacions adequades. Tot això comporta que freqüentment no demanin ajuts, fugin o que
tinguin dificultats per assumir que relacions no consentides constitueixen un delicte.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Dones que suporten la càrrega dels traumes de la guerra
d’Uganda
El conflicte al nord d’Uganda que va durar 20 anys, va comptabilitzar 1,8 milions de desplaçats
i 66.000 reclutaments de nens i adolescents com a soldats o esclaus. Com a conseqüència, la
població d’aquesta zona, i especialment les dones, tenen les taxes més altes registrades d’estres
posttraumàtic. Malauradament, les malalties mentals, a les que se dediquen recursos irrisoris, encara son un estigma en aquest país.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS

Els Yazidis iraquís que retornen s’enfronten a una crisis del
sistema de salut

Sinjar, al nordoest de l’Iraq, es conegut per la massacre comesa en nombre de L’Estat Islàmic a
la comunitat Yazidi. En 2014 es massacraren 1.500 persones de la comunitat Yazidi i segrestaren
altres 1.500, a més de destruir el seu territori, en una operació considerada un genocidi per les
Nacions Unides. Milers de persones han tornat des d’aleshores a una ciutat destruïda on s’acusa la
manca de serveis bàsics, especialment d’atenció mèdica. Els que retornen han de viure en camps
improvisats, lluny de l’únic hospital i centre sanitari, on no hi ha cap doctor ni serveis sanitaris que
oferir als pacients.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Egipte: l’abús a les cel·les d’aïllament a les presons del país
Les tortures generalitzades i les pèssimes condicions amb les que son tractats els presoners a
Egipte, reflecteixen que hi ha una crisis de drets humans a les presons d’aquest país. Els presoners
a Egipte estan subjectes al confinament, manca de aliments, mínims higiènics, així com de ventilació i llum. Amnistia ha examinat si les cel•les d’aïllament constituirien una ferramenta addicional
per infligir castics addicionals ̶ en particular, als presos polítics. Resultat d’aquest investigació s’ha
observat que a aquestes cel•les d’aïllament el presoners de caràcter polítics pateixen tractaments
cruels, inhumans i degradants que en ocasions inclouen la tortura.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.
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ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE
“He de marxar per ser jo”: lleis discriminatòries contra el
col·lectiu LGBT al Carib Oriental
Aquest report cobreix la situació legal de la comunitat LGBT a set països del Carib Oriental: Antigua i Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Sant Cristobal i Nieves, Santa Lucia i Sant Vicent i
les Grenadines. Com a relíquies del colonialisme britànic, aquests països tenen en comú diferents
versions de les lleis de sodomia i conducta indecent, que prohibeixen les relacions entre persones
del mateix sexe. Com es condemna al report, aquestes lleis tenen un ampli abast, estan vagament
formulades i serveixen per donar legitimitat a la discriminació i hostilitat contra aquest col•lectiu.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Taiwan, a pocs passos d’aprovar el matrimoni entre persones
del mateix sexe
El matrimoni entre persones del mateix sexe és legal a Argentina, Bèlgica, Brasil, Canadà, Colòmbia, Anglaterra, França, Islàndia, Irlanda, Luxemburg, els Països Baixos, Nova Zelanda, Noruega,
Portugal, Escòcia, Sudàfrica, Espanya, Suècia, els Estats Units, Uruguai, Gales i algunes parts
de Mèxic. Malauradament, a dia d’avui, en aquesta llista no hi trobem cap país asiàtic. Ara bé,
potser això està a punt de canviar. Des de fa mesos, els ciutadans i ciutadanes d’aquesta illa
tocant a la Xina estan debatent sobre l’aprovació del matrimoni entre persones homosexuals.
Segons les enquestes, la majoria de la població estaria a favor de l’aprovació de la llei en qüestió, tot i que la lluita per la defensa dels valors “tradicionals” no ho posarà fàcil. Al novembre del
2016, 10.000 persones es van manifestar en contra pels carrers de Taipei.
Sigui com sigui, aquest és un important pas endavant per un dels països més tolerants d’Àsia
en aquesta matèria. De moment, els principals partits polítics, el Partit Democràtic Progressista i
el conservador KMT s’hi han mostrat a favor, donant fins i tot suport al dret a adopció.
Podeu trobar més informació als següents enllaços:
http://www.economist.com/news/asia/21711096-it-would-be-first-country-asia-legalise-ittaiwan-debates-gay-marriage
https://www.hrw.org/news/2016/12/12/eyeing-marriage-equality-taiwan
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Testimoniatge
“A Algèria no hi ha vida per
a les dones”
Annaba – Argel – Barcelona – Sabadell

S

et de setembre de l’any 2017: la Nora
feia 49 anys, era el seu aniversari. Però
aquell no va ser un aniversari qualsevol, perquè, d’entre tots els regals, se’n va
colar un d’inesperat i indesitjat. El set de setembre de l’any 2017 a la Nora i a la seva filla
els van denegar l’asil a Espanya i aquell dia,
per sorpresa, els van retornar els passaports
a casa seva. L’informe de CEAR de l’any 2017
confirma que el 65% dels sol•licitants de protecció internacional a Espanya han sigut denegats, és a dir, dos de cada tres.
Deu mesos més tard d’aquella notícia, ens
trobem totes tres en un petit cafè de Sabadell,
la ciutat on viuen ara. I és que avui, 20 de juny
del 2018, és el Dia Mundial del Refugiat i, com
els 68,5 milions de persones que han hagut
d’abandonar les seves llars durant l’any 2017,
la Nora i la Lina van haver de marxar de casa
seva a la recerca d’un futur, d’una vida lliure i
digna.
Procedents d’Algèria, de la ciutat d’Annaba,
situada a l’extrem est de la frontera amb Tunísia, totes dues -sempre juntes- van sortir del
país el 17 d’agost de l’any 2015 en avió, direcció
Espanya. El destí era clar i el viatge va ser normal: van agafar dos avions -d’Annaba a Argel
i d’Argel a Barcelona- i van aterrar a l’aeroport

Fotografia de la Nora
del Prat el mateix dia, sense problemes. Aquí les
esperava una amiga de la Nora que li va donar
l’última empenta per volar 694 quilòmetres lluny
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de casa i començar des de zero una nova vida.
És així que van volar amb la seguretat que algú
les esperava a Barcelona i les ajudaria. Tot i que
la seva amiga les va acollir a casa, un mes més
tard la Nora va decidir valorar quines possibilitats tenien mare i filla de ser acollides a la ciutat
de Barcelona: “Vaig començar a enviar correus
a totes les associacions que donaven suport a
casos com el nostre, però CEAR va ser l’única
que ens va respondre”.

És per això que la Nora confessa: “la primera
cosa que vaig fer en arribar a Espanya va ser
inscriure la filla en un institut on va començar
quart d’ESO, sense saber res de castellà ni de
català”. La seva filla va arribar a Barcelona parlant tres llengües (àrab, anglès i francès), però
ara, amb el català i el castellà, en suma cinc;
però no en té prou i ara vol començar a aprendre italià. Tot just amb 18 anys, ha acabat segon
de batxillerat i s’ha presentat a les proves PAU,
de les quals ara espera els resultats per poder-se matricular
a la Universitat, a la carrera de
Traducció i Interpretació.

“El primer que vaig fer quan vaig
arribar a Espanya va ser inscriure
la meva filla a l’institut, sense saber
castellà ni català”

Així que, amb l’idioma après,
sis mesos més tard i amb ganes de poder començar a treballar van passar a la segona
fase. Totes dues van llogar una habitació, i durant 5 mesos la Nora va assistir a una formació de Neteja i Allotjament a l’Escola Superior
de Turisme: “Des del primer dia que vaig tenir
la targeta vermella, que em permetia treballar,
vaig començar a enviar currículums a tot arreu,

En poc menys d’un mes, la Nora i la seva filla
van ser traslladades a un centre d’acollida a Sarrià i el mes de gener del 2016 van presentar la
sol•licitud d’asil a la Subdelegació del govern espanyol, gràcies a l’assessorament i al suport de
l’advocacia de CEAR. Així doncs, van començar
els tràmits i van entrar en la
primera fase d’un llarg procés
que els quedava per recórrer.
Només van necessitar sis mesos per aprendre castellà anant
a classe, matí i tarda, a dues
acadèmies diferents. I és que,
tot i que la seva llengua materna és l’àrab, la Nora va cursar
tots els seus estudis universitaris en francès: “A a fer entrevistes… Però encara ara no he trobat
Algèria em vaig llicenciar en Dret Immobiliari i feina”. Tot i la seva llarga experiència en gestió
Enginyeria en Màrqueting, i durant 22 anys vaig administrativa, no pot demostrar els estudis que
treballar en una gestoria”. A més la Nora encara va cursar a Algèria, per la dificultat del procés
és membre constituent del partit socialdemò- d’homologació dels seus títols.
crata MPA -Moviment Popular Algerià-, refundat
l’any 2012.
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“Caminant pel carrer, dono les gràcies
per aquesta sensació tan agradable
de llibertat, una llibertat que no havia
sentit mai a la vida”

Testimoniatge
Però la Nora no es rendeix i segueix buscant, tàvem el mocador o per què portàvem les unperquè assegura, amb un somriure d’orella a gles pintades o maquillatge…”. La Nora afegeix:
orella: “aquí em sento com a casa, en cap mo- “quan em vaig divorciar tothom em va començar
ment
m’he
a mirar com si
sentit
incòfossin animals
“Quan
em
vaig
divorciar
tothom
em
va
moda o desa punt per
plaçada, ens començar a mirar com si fossin animals atacar la seva
hem integrat
presa, com si
a
punt
d’atacar
la
seva
presa,
com
si
ràpidament.
estigués a la
A
vegades
estigués a la seva disposició, fins i tot seva dispoem passa que
sició.
Amics
amics
meus
de
tota
la
vida”
només
vaig
meus de tota
caminant pel
la vida van
carrer i dono les gràcies per aquesta sensació apropar-se a mi. No entenia res... Assetjada setan agradable de llibertat, una llibertat que no xualment pels meus propis amics”.
havia sentit mai a la vida. El viatge va valdre la
pena”.
No obstant això pregunto pel seu fill de 25 anys,
que van deixar i continua a Algèria, i la Nora
Una llibertat inexistent a Algèria, ja que la seva somriu segura i convençuda: “ell és un home,
vida a Annaba es limitava anar de casa a l’es- no té cap problema. Al contrari, a Algèria els hocola i de l’escola a casa (o de casa a la feina i mes són els reis, tots els drets són per ells. Per
de la feina a casa en el cas de la Nora). Quan exemple el codi familiar diu que, quan un home i
Algèria apareix en la conversa, la cara els canvia una dona es divorcien, la que ha d’abandonar la
per complet: “econòmicament no teníem cap casa és sempre la dona.” I aquest va ser el cas
tipus de problema -tenia despatx, feina, casa, de la Nora que, després de casar-se molt jove
cotxe, etc.-, però a Algèria no hi ha vida per a les i d’estar al servei del seu marit durant anys, va
dones”. Expliquen casos i casos de situacions haver de començar una vida pròpia tota sola.
i abusos que
D’aquí que, a
han viscut i a
Algèria, tot el
les quals han
que tingui resigut exposalació amb la
des; el llistat
dona es posa
és molt llarg.
en
qüestió;
La filla natant és així
rra: “a l’escoque els homes
la nois de la
es
pensen
classe em van
que les dones
amenaçar dues vegades amb arma blanca; vam només surten de casa perquè ells les vegin.
anar a la policia, a denunciar-ho, i en comptes
de fer-nos cas ens van preguntar per què no por- “Un dia vaig agafar un taxi, era de dia i el taxis-

“La societat ha empitjorat. Jo vaig
estudiar a la Universitat sense
problema, però ara una dona només
pot llicenciar-se fent altres coses...”
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ta devia tenir l’edat del meu fill (vint i pocs). Du- ara a Espanya. La seva situació actual es troba
rant el trajecte em va començar a fer comenta- aturada, ja que, després de rebre la denegació
ris com: senyora, veu quantes dones al carrer? d’asil, ara esperen que arribi el mes de setembre
No sé per què les dones surten de casa, per fer per poder demanar la residència a Catalunya. I
què? Jo vaig respirar i li vaig demanar que em és que el mes de setembre d’enguany la Nora i
deixes allà mateix, perquè no podia seguir escol- la seva filla compliran tres anys a Espanya, tres
tant-lo”, explica la Nora incrèdula, encara, per anys d’empadronament que els permet demaaquesta situació. Aquest fet corrobora que, amb nar la residència. És així que totes dues han enels anys, el país s’ha radicalitzat d’una manera trat en un programa, per a casos com el seu, que
extrema, després dels onze anys de Guerra Civil els ofereix sostre, menjar, cursos i formacions
Algeriana (1991-2002). La Nora recorda la seva d’acord a les seves necessitats. Durant aquest
infància i joventut: “la societat ha empitjorat. Jo període s’han tornat a traslladar i ara viuen en
vaig estudiar a la Universitat sense cap proble- un apartament de Sabadell amb 10 persones
ma, però ara una dona només
pot llicenciar-se fent altres co“Estic segura que trobaré feina, que
ses... Ningú aconsegueix el títol
aconseguirem tenir la nostra vida com
per mèrits propis, per estudiar”.

a Algèria però amb la seguretat i la
llibertat que allà no teníem”

Aquests abusos s’han convertit en fets quotidians, rutines
diàries que guanyen cada cop
més força en ple segle XXI. I aquest és el cas
d’una dona que la setmana passada va sortir
a córrer una hora abans de l’esmorzar del Ramadà. Com és normal anava vestida amb roba
d’esport i durant la seva ruta va ser agredida
per un grup de homes que li recriminaven que
no era a casa preparant l’esmorzar. Llavors, la
Nora, enfadada, treu el seu telèfon mòbil i llegeix
en veu alta, unes publicacions escrites al Facebook per un grup d’homes el dia de l’agressió:
“Nois, quan us trobeu una noia amb roba d’esport o despullada pel carrer ompliu-la de cops
i marxeu, deixeu-la completament desfigurada,
perquè és el que es mereix aquesta porca que
ha sortit de casa”.

a les quals, com a elles, els han denegat l’asil.
Mentrestant, la filla ha acabat l’institut, la Nora
aprofita aquests mesos per preparar-se per al
setembre, per tenir en ordre tot el que necessita
per fer els tràmits de residència: els antecedents
penals del seu país d’origen, una formació de
40 hores de català, un certificat de coneixement
sobre la cultura catalana, un certificat de coneixement sobre les lleis laborals i, finalment, un
contracte de feina d’un any.

La Nora però, optimista, ho té clar: “Estic segura que trobaré feina, que aconseguirem tenir la
nostra vida, com la teníem a Algèria, però amb
la seguretat i la llibertat que allà no teníem. No
tinc cap mena de dubte que anem cap a endaSotmeses a viure cada dia entre la inseguretat vant, la meva filla anirà a la facultat, estudiarà el
i el perill, la Nora va entendre que a Algèria no que vulgui i viurà la seva vida com vulgui, sense
hi havia futur per a elles, un futur pel qual lluiten obstacles, com una persona”.
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