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Resum executiu 

La situació de crisi ecosocial generalitzada exposa de forma desmesurada a moltes 

poblacions d’arreu del món, comprometent els seus drets i llibertats més fonamentals, 

així com a la seva seguretat i dignitat com a ésser humans. 

 

La competitivitat generada a escala global per recursos cada cop més limitats 

comporta un major grau de conflictivitat i de maltractament, especialment cap aquelles 

poblacions més ecodependents i més fragilitzades, ocasionada pels poders fàctics 

corporatius transnacionals, que sovint amb la complicitat governamental, precaritzen 

els territoris i les vides de les persones, fins al punt de forçar-ne la seva expulsió o en 

el pitjor dels casos la seva mort. 

 

Els drets sobre la terra, els recursos i els drets culturals dels pobles indígenes, els 

drets al consentiment lliure, previ i informat, la vida, la salut, l'aigua, l'alimentació, 

l'habitatge col·lectiu, la propietat i un recurs efectiu poden veure's perjudicats 

substancialment per les activitats empresarials. 

 

Així, la sobreexplotació i destrucció dels recursos naturals impacten greument la vida 

de moltes comunitats, especialment del Sud Global, les quals malgrat les accions de 

defensa i resistència, molt sovint són violentades i expulsades dels seus territoris. 

Altres ocasions, han de fugir per la seva contestació pacífica a les violències 

generades pels conflictes socioambientals. 

 

Aquesta realitat afecta especialment aquelles poblacions més empobrides, víctimes 

de la destrucció ecosocial gestada, principalment, per una incipient herència colonial 

mantinguda pel sistema econòmic hegemònic de sotmetiment de la vida i de 

reproducció del capital. 

 

Malauradament els actuals marcs jurídics no contemplen ni protegeixen encara la 

situació de les persones que fugen per factors vinculats a la destrucció ambiental, que 

malmeten el sosteniment de la seva vida i seva supervivència. Les realitats de 

despossessió i desarrelament són invisibilitzades i contribueixen a una major 

vulnerabilització de moltes poblacions i comunitats, fortament connectades al 

benestar social, econòmic, cultural en harmonia amb el medi ambient. 

 

La situació esdevé més greu per una manca de la perspectiva de gènere en els marcs 

normatius actuals no sols contribueixen a la desprotecció de moltes dones atrapades 

en situacions de desastre i destrucció ambiental, sino al manteniment de violència i 

discriminació, que vulneren greument els seus drets humans. 

 

L’objectiu d’aquest informe és analitzar des d’una perspectiva juridico-política els 

desplaçaments forçats per raons ambientals, però fent especial referència a la 

perspectiva de gènere. Una situació que, en molts territoris, només pel fet de ser 
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dones i nenes, refugiades, desplaçades, apàtrides, retornades i víctimes de tracta 

estan exposades contínuament a múltiples i complexes formes de violència, no sols 

al llarg del procés migratori, sinó també en origen i destí. La falta d’una perspectiva 

de gènere en les polítiques i els marcs jurídics de protecció constaten no sols la falta 

de visibilització de les situacions d’indefensió, sinó també la manca de participació de 

les dones en la presa de decisions. Al llarg de l’informe s’analitza com la degradació 

ambiental és un element de conflictivitat i d’injusticia ecosocial que sobreexposa a les 

dones, que solen liderar els processos de protesta i resistència. 

 

En conseqüència, darrera de les diverses capes de fragilització i vulnerabilització de 

les dones migrants ambientals, hi ha processos molts valents de resistència pacífica, 

on les dones, tot i exposar-se, defensen els seus territoris i el medi ambient, 

conscients de les repercussions i represàlies sobre elles, les seves famílies i les seves 

comunitats. Aquestes fortaleses, tan necessàries i beneficioses per al medi ambient i 

el propi benestar comunitari, tampoc està integrat convenientment en les polítiques 

migratòries, ni en la resta de polítiques i marcs jurídics relacionats. Lluny d’albirar la 

protecció de les persones fomenten amb el seu silenci  la desprotecció. 
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Conceptes claus 

Antropocè: cicle històric que vol reflectir la concatenació de crisis globals 
interrelacionades,  que afecten les bases vitals, socials, econòmiques i polítiques i 
que són conseqüència del desplegament del sistema urbà-agro-industrial a escala 
global, juntament amb un increment poblacional mundial sense precedents històrics. 
Aquest concepte va ser popularitzat pel premi Nobel de química Paul Crutzen l’any 
2000 per evidenciar com l'espècie humana ha estat responsable de l’alteració del 
sistema Terra, fins al punt de forçar el ritme geològic de la Terra: de passar de l’era 
de l’Holocè a l’Antropocè. 

Degradació ambiental: la pèrdua de biodiversitat i deteriorament dels ecosistemes, 
com a conseqüència de l’esgotament de recursos naturals per la seva explotació i 
provocant, en conseqüència, la destrucció de les bases que sostenen la vida. 

Desplaçament intern: Tota persona o grups de persones que s'han vist forçades o 
obligades a escapar o fugir de la seva llar o del seu lloc de residència habitual, en 
particular com a resultat o per evitar els efectes d'un conflicte armat, de situacions de 
violència generalitzada, de violacions dels drets humans o de catàstrofes naturals o 
provocades per l'ésser humà, i que no han creuat una frontera estatal 
internacionalment reconeguda. (Principis Rectors sobre els Desplaçaments Interns) 

Desplaçaments forçats per raons ambientals/desplaçaments ambientals: 

Trasllat de persona o grups de persones que es veuen obligades a abandonar el seu 

lloc de residència habitual, de manera temporal o permanent, a causa d'una 

degradació ambiental que afecta negativament les seves condicions de vida, 

especialment en contextos de vulnerabilitat. Inclou mobilitat interna e internacional. 

Dins dels factors ambientals, es troben els impactes del canvi climàtic, entre altres. 

Canvi climàtic: Canvi  de  clima  atribuït  directament  o  indirecta  a  l'activitat humana,  
que  altera  la  composició  de  l’atmosfera  mundial  i  que  se  suma  a  la  variabilitat  
natural del observada durant períodes de temps comparables (Conveni marc de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, 1992) 

Crisi ecosocial global: és l'alteració antròpica dels hàbitats i la pèrdua de 
biodiversitat en els ecosistemes que genera un greu impacte sobre el sistema de vida 
en general i en el benestar social, en particular, de les poblacions humanes més 
empobrides i vulnerabilitzades. 

Gènere: Concepte referit a les identitats, les funcions i els atributs construïts 
socialment a dones i homes, i al significat que la societat atribueix a aquestes 
diferències, el que dona lloc a relacions jeràrquiques entre homes i dones i la 
distribució de facultats i drets en favor de l’home i en detriment de les dones, en el 
seu cas. El lloc que dones i homes ocupen en la societat depèn de factors polítics, 
econòmics, culturals, socials, religiosos, ideològics i ambientals que la cultura, la 
societat i la comunitat poden canviar (Comitè per l’Eliminació de la Discriminació 
contra les dones, recomanació general Núm. 28, paràgraf. 5è, 2010) 

Migració: L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) defineix la migració 
com "el moviment d'una persona o un grup de persones ja sigui a través d'una frontera 
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internacional o dins d'un Estat. Es tracta del moviment de població que inclou 
qualsevol tipus de moviment de persones, sigui quina sigui la magnitud, composició o 
causes; això comprèn la migració de refugiats, desplaçats, migrants per motius 
econòmics i persones que es traslladen amb altres fins, inclosa la reunificació familiar 
"(OIM, 2011). 

Persona refugiada: Una persona “refugiada” és algú que “(...) a causa de fundats 
temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a 
determinat grup social o opinions polítiques, es troba fora del país de la seva 
nacionalitat i no pugui o, a causa d'aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció 
de tal país; o que, mancant de nacionalitat i trobant-se, a conseqüència de tals 
esdeveniments, fora del país on abans tingués la seva residència habitual, no pugui 
o, a causa d'aquests temors, no vulgui tornar a ell (Convenció per la determinació de 
l’Estatut de Refugiat, 1951). 

Protecció subsidiària o complementària: Es refereix als mecanismes legals per 
protegir i atorgar l'estatut a les persones en necessitat de protecció internacional que 
no satisfan els criteris establerts en la definició de refugiat de la Convenció de 1951, 
d'acord amb la interpretació de l'Estats. L'ACNUR considera aquests mecanismes una 
resposta positiva i pragmàtica a certes necessitats de protecció internacional que no 
estan compreses en la definició de la Convenció de 1951 (Declaració de l’ACNUR 
sobre la protecció subsidiària a persones amenaçades per violència indiscriminada, 
sota la Directiva de Reconeixement del Consell d’Europa, 2008).  
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1. Introducció 

En reiterades ocasions el moment actual s’ha caracteritzat com el temps de les 

migracions. Segons dades de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), 

en el seu últim Informe sobre les Migracions en el Món de 2020 (OIM, 2020), es 

calcula que al món hi ha 272 milions de persones en moviment, és a dir un 3,3% de 

la població mundial és migrant, dels quals, segons l'Alt Comissionat de les Nacions 

Unides per als Refugiats (ACNUR), 82.400.000 de persones estaven desplaçades per 

la força a la fi de 2020 per causes polítiques, és a dir, a causa a persecució, conflictes, 

violència, violacions dels drets humans o esdeveniments que van pertorbar greument 

l'ordre públic. D'aquests milions, 24.800.000 són persones refugiades o sol·licitants 

d'asil i 48 milions desplaçades internament (ACNUR, 2020). La magnitud i gravetat 

d’aquestes estadístiques no deixen entreveure, adequadament, les causes d’aquests 

moviments de persones d'aquelles persones, ni aquelles que fugen de causes 

polítiques, ni de moltes altres que ho fan per procesos de degradació ambiental. 

Totes elles tenen en comú, però, que es vinculen a la denominada globalització i han 

estat força els estudis que s'han realitzat sobre les migracions humanes i la majoria 

coincideix en assenyalar la seva complexitat, i les dificultats d'aportar mecanismes 

jurídics capaços, almenys, de donar respostes clares. Aquesta complexitat dificulta 

trobar una única resposta, però el pas del temps demostra que desatendre les realitats 

en les quals vivim allunya i desvirtua la capacitat del propi fenomen jurídic de preveure 

solucions. Això ha ocorregut amb l'asil, que continua sent la protecció internacional 

davant els supòsits de vulneració de drets i la incapacitat o renúncia a protegir per 

part de l'Estat del qual s'és nacional, però que no s’ha ampliat ni s’utilitza correctament 

per part dels Estats, al nostre parer.  

De fet, davant la constatació d’un major nombre de persones en moviment arreu, no 

s'ha recorregut a l'asil sinó a polítiques migratòries i/o respostes normatives amb una 

protecció subsidiària (i també secundària i/o de menor contingut) que no sempre 

s'aplica. Serveixi d'exemple el reiterat rebuig a considerar els desplaçaments per 

motius socioeconòmics com supòsits de protecció, justificant fins i tot l'adopció de 

mesures tan restrictives que han acabat afectant i reduint el contingut del dret d'asil. I 

tot plegat, sense visibilitzar convenientment les causes subjacents de la migració per 

factors ambientals. 

En efecte, és especialment rellevant constatar l’impacte d’aquest context 

socioeconòmic en el medi ambient i els drets humans. En efecte, l'actual context ha 

atorgat un paper preeminent a les empreses transnacionals i els ha permès 

aconseguir posicions de poder fins i tot major que la de bona part dels Estats. Aquest 

aspecte és sumament rellevant en un món en el qual el Dret internacional i les 

obligacions internacionals, de la mateixa manera que la responsabilitat internacional, 

es construeixen i defineixen a partir d'un model westfalià, quina desconstrucció, o 

merament descomposició, ha generat tantes resistències. Si l'absència de 
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responsabilitats persisteix, no serà possible garantir la protecció del medi ambient, ni 

dels drets humans, molt menys dels qui ocupen posicions de vulnerabilitat.  

En aquest context, les poblacions més ecodepenents del Sud Global, es veuen 

especialment afectades pels impactes de la crisi climàtica, una creixent restricció 

d’accés als seus recursos naturals, a l’acumulació per despossessió i la precarització 

de la permanència en els seus territoris. La crisi ecosocial global té greus 

repercussions negatives especialment per a aquelles poblacions que, en general, 

menys han contribuït a la seva generació, per la qual cosa es tracta d'una clara 

situació d'injusticia socioambiental. Per exemple, els països més afectats pels 

impactes del canvi climàtic són, en la seva majoria, països empobrits amb pocs 

ingressos (Eckstein, et al., 2019). Així mateix, en el cas de la pèrdua de biodiversitat, 

la zona més afectades es troba en el sud-est asiàtic (Malàisia, Brunei i Singapur), però 

els manglars i les selves tropicals al Brasil, Malàisia i Indonèsia, juntament amb els 

boscos subtropicals frondosos i secs a l'Índia i Tailàndia també es troben fortament 

amenaçats (Allan, et al., 2019), reduint la resiliència de la seva població. 

Malgrat la gravetat de les violències, les violacions dels drets humans i la persistent 

crisi ecosocial, que expulsa a les persones i les converteix en migrants i migrades, la 

seva situació no aconsegueix tenir la necessària rellevància juridicopolítica. Això es 

deu, principalment, a diferents raons: per la relativa novetat del fenòmen; per la seva 

complexitat; perquè es produeix, preponderantment, dins de les fronteres dels Estats; 

i perquè afecta, generalment, als països de Sud Global, precisament a les poblacions 

més exposades i més vulnerabilizades per un llegat històric de colonització i per ser 

encara maltractades econòmicament, socialment i ambientalment. Per aquest motiu, 

és molt important parlar dels desplaçaments forçats per raons ambientals, des de la 

perspectiva de la justícia ambiental i climàtica i els drets humans, per a procedir no 

només al reconeixement d'aquests moviments migratoris humans, sinó també per 

reivindicar la seva efectiva i justa protecció. 

Aquest punt és especialment important quan parlem de determinats col·lectius de les 

poblacions del Sud Global que es troben més afectats per aquesta degradació 

ambiental, que per ser socialment, econòmicament i culturalment més vulnerabilizats 

i maltractats, disposen d’una menor capacitat de resiliencia alhora d’enfrontar els 

efectes de la degradació ambiental i d’emprendre el camí forçat de l’exili migratori. 

Parlem de comunitats indígenes, camperoles, agricultores, persones grans, infants, 

persones malaltes i/o amb limitacions físiques o psíquiques, entre d’altres.  

 

D’entre el col.lectiu més fragilitzat es troben les dones i les nenes. La vulnerabilitat 

construïda sobre el gènere té una clara connexió entre les dones i el medi ambient 

com a víctimes comuns del sistema capitalista-patriarcal en què opera el nostre món 

actualment. Dins d'aquest sistema jeràrquic, tant les dones com el medi ambient són 

rebutjats per ser utilitzats i controlats per l'home blanc. El medi ambient en si és una 

cosa que s'ha feminitzat i objectivat; alguna cosa per ser dominat i conquistat. El 
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mateix nom del nostre planeta com "Mare Terra" demostra aquesta divisió jeràrquica 

entre home/dona i humà/naturalesa. Aquest marc informa la connexió inextricable 

entre les dones i el planeta, i ens ajuda a comprendre millor les formes en què les 

dones es veuen afectades de manera desproporcionada per la crisi ambiental i 

climàtica i estan millor posicionades per a resoldre-la. 

Aquestes consideracions prèvies permeten presentar aquest informe, que té com a 

principal objectiu l’anàlisi juridico-polític dels desplaçaments forçats per raons 

ambientals, però fent especial referència a la perspectiva de gènere. Amb aquest 

objectiu, en primer lloc, s’identifica i avalua les vinculacions existents entre aquest 

context socioeconòmic i els desplaçaments esmentats, fent especial èmfasi als 

impactes socioeconòmics i ambientals i climàtics que la globalització desplaça 

desproporcionadament cap a les poblacions despullades dels seus recursos naturals. 

Aquesta és, sens dubte, una clara manifestació del segrest de la riquesa, que alimenta 

una dinàmica civilizatoria i un sistema econòmic hegemònic clarament depredador i 

biocida, que es reprodueix en els estaments político-jurídics, blindant el benefici dels 

drets humans més universals, com és el dret d’asil. 

La comprensió d’aquest context, permet, en segon lloc, analitzar les repercussions 

que aquesta dinámica civilitatòria té sobre el medi ambient i molt especialment, com 

les modificacions ambientals i les seves conseqüències precaritzen la situació de les 

dones i les nenes, considerant el sentit polític de les relacions inter genères, que 

subordinen la seva existència com a éssers humans. És per aquest motiu essencial 

entendre, en tercer lloc, les vulneracions dels drets humans subjacents, fent especial 

referència als drets ambientals i els processos de resistència, des d’una perspectiva 

de genère.  

Aquest anàlisi permet, en quart lloc, establir el vincle amb els desplaçaments interns 

i internacionals de persones que busquen refugi, fugint de la devastació ambiental, 

que impedeix una mínima existència digna. És per això, que la necessitat de protecció 

requereix, a continuació, aprofundir en l’estudi dels marcs jurídics de protecció dels 

desplaçaments ambientals, considerant la perspectiva de gènere con a fil conductor 

de discriminacions persistents que culminen en el marc del dret d’asil. La part final 

d’aquest informe presenta els avenços político jurídics en la protecció de les dones i 

nenes migrants cap a visibilització d’una realitat incontestable que planteja, a nivell de 

conclusions finals, tot un seguit de reptes per a la protecció efectiva amb una 

perspectiva de gènere. 

En aquest informe utilitzem el concepte “desplaçament ambiental” per fer referència 

a les situacions de les persones que es veuen obligades a abandonar el seu lloc de 

residència habitual, de manera temporal o permanent, a dintre dels estats i/o creuant 

fronteres internacionals, a causa d'una degradació ambiental que afecta negativament 

les seves condicions de vida, especialment en contextos de vulnerabilitat.  
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2. Contextualització socioeconòmica de les migracions: efectes de la 

globalització i el neoliberalisme 

L’anàlisi del context socioeconòmic és fonamental per poder entendre la complexitat 

dels fenòmens migratoris. Partim doncs d'un model econòmic imperant que s'ha 

consolidat i que ha portat al desenvolupament d'unes mesures i una realitat a nivell 

global. Una de les característiques més rellevants d'aquest sistema és precisament 

aquesta consolidació o expansió a tot el món. Podem dir, amb tota probabilitat, que 

els processos econòmics, socials, i també polítics, es van desenvolupar inicialment al 

Nord global quan encara els processos de colonització i el paper creixent de les 

empreses promovia l'apoderament i l'adquisició d'una capacitat d'acció d'aquests 

agents privats que excedia de les fronteres nacionals on van sorgir. Fruit de 

l'increment dels fluxos de capital, béns i persones, quan la globalització era ja una 

realitat, aquestes empreses van començar a orientar l'acció dels governs i fixar les 

condicions socioeconòmiques que alhora han construït la realitat. Així des d'una 

mirada històrica, la globalització es remunta a molt temps enrere i "implica diverses 

formes d'organització i dinamització de les forces productives i de les relacions de 

producció: acumulació originària, mercantilisme, colonialisme, imperialisme, 

interdependència, transnacionalisme i globalisme" (Ianni , 2004, 120). 

En aquest context, l'Estat és un actor clau, ja que apareix com una estructura 

institucional, que permet i promou l'acumulació de capital a través de la promulgació 

i aplicació d'un conjunt homogeni de regles que governen i protegeixen l'activitat 

comercial en un mercat intern emergent (Jaria i Manzano, 2011, 92 i ss.), en detriment 

del seu deure de protecció. Alhora també és un instrument per expandir-mitjançant 

l'establiment d'imperis neocolonials que brinden espais més amplis per a l'acumulació 

de capital, a el temps que dóna suport a una infraestructura institucional i legal per a 

l'intercanvi desigual amb els pobles i territoris no europeus. El Dret, com a construcció 

cultural, juga un paper clau en l'organització del metabolisme social, nacional i global, 

i en la legitimació de les estructures de poder que el determinen (Jaria i Manzano; 

Cardesa-Salzmann; Pigrau; Borràs, 2016, 386).  

D’aquí que s'adverteixi alhora una pèrdua de poder dels Estats-nació per a la presa 

de decisions polítiques i per regular les seves normes internes a mans de les 

institucions financeres internacionals i les empreses multinacionals. Així, es pot parlar 

que, actualment hi ha un marc econòmic que determina l'existència de persones, 

comunitats i nacions (Calvo, 2011, 26). Aquesta idea és denominada per Beck, 

precisament, com “globalisme”, "concepció segons la qual el mercat mundial 

desallotja o substitueix l’activitat política; és a dir, la ideologia del domini del mercat 

mundial o la ideologia del liberalisme" (Beck, 1998, 27). 

A més, la principal preocupació és que molts països, principalment del Sud Global, no 

posseeixen la capacitat suficient que permeti compatibilitzar l'execució d'aquestes 

polítiques imposades de liberalització econòmica sense sacrificar les seves 
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necessitats de desenvolupament humà, bàsicament perquè l’endeutament extern els 

condemna a precaritzar les polítiques socials i ambientals mínimament adequades, 

per evitar l'agudització de problemes preexistents i l’empobriment de la seva població 

(Blanco, Togeiro, Gallagher, 2005, 10).  

En conseqüència, a la llum de les evidències actuals, és possible assenyalar que la 

globalització ha generat un increment en la bretxa entre poblacions enriquides i 

empobrides a nivell mundial i la degradació ambiental en els Estats, sobretot els de la 

perifèria, la qual cosa genera una neocolonització industrial per part dels Estats del 

centre. Les nacions centrals, a través aquesta dinàmica civilitzatòria han incrementat 

la seva riquesa i el poder, a través de l'alt consum de combustible fòssil i l'explotació 

de Sud Global (Clack, York, 2005), en detriment del medi ambient i de les poblacions 

més vulnerabilitzades. 

En efecte, la intensificació de la globalització està acompanyada de desigualtats 

extremes. Hinkelammert assenyala que "[...] d'un món pluralista de molts paradigmes, 

es va passar a un món de globalització i homogeneïtzat, per un de sol" (Hinkelammert, 

1997). D'aquesta manera, el món globalitzat ha generat profundes asimetries i 

l'exclusió de grans sectors socials, amb la conseqüent vulneració dels drets humans 

més fonamentals.  

D'acord amb la Relatora especial contra la violència sobre les dones1, en un informe 

de 2009 sobre política econòmica i drets humans2, constata algunes dimensions o 

tendències de les polítiques neoliberals, que afecten especialment als drets humans, 

en concret són:  

● la globalització competitiva: si en un moment va haver-hi una espècie de 

competència global entre els Estats i les empreses, la globalització s'ha 

consolidat fins al punt de caracteritzar les activitats de les empreses. En aquest 

context, s'han superat els obstacles i promogut una lliure circulació dels fluxos 

de béns, capital i, fins a cert punt, persones, tendint a la desregularització tant 

en relació amb la instal·lació de les empreses en tercers països, com pel que 

fa a l'àmbit laboral. El flux de persones s'ha supeditat al desenvolupament de 

polítiques econòmiques fins al punt que les polítiques migratòries s'han 

condicionat a les necessitats productives i/o dels mercats laborals. És per això 

que probablement les normes laborals han tendit a flexibilitzar-se generant 

inseguretat, volatilitat econòmica, subcontractacions descontrolades i afectar 

especialment als qui estan en situació de vulnerabilitat o risc.  

                                                
1 La Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides va designar una relatora especial sobre la violència contra 

la dona, incloses les seves causes i conseqüències, el 4 de març de 1994 (Resolució 1994-1945). Des de març 
de 2006, la relatora especial presenta informes a el Consell de Drets Humans, d'acord amb la decisió 1/102 de 
Consell. La renovació més recent del mandat es va produir en 2019 mitjançant la resolució 41/17. Consultar més 
informació a: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx (accés el 11 
d’agost 2021). 
2 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk - 

Adición - Economía política y violencia contra la mujer, 2009, 11° período de sesiones del CDH, A/HRC/11/6/Add.6. 



 

14 

● les transicions a les economies de mercat: és cert que hi ha hagut diversos 

moments de desestabilització econòmica, com va poder ser la crisi de 

començaments dels anys 2000. Això ha provocat que els estats entressin en 

la competitivitat esmentada supeditant la protecció dels drets a una major 

competitivitat. La deslocalització de les empreses ha provocat que es 

duguessin a terme algunes “proves” de l'impacte de les polítiques neoliberals i 

això ha estat freqüent en aquests països que han fet transicions cap a règims 

capitalistes, com ara els de l’est d’Europa o Amèrica Llatina.  

● les zones de lliure comerç: la liberalització del comerç ha promogut el 

desenvolupament d'importacions i el foment d'estratègies centrades en 

l'exportació. Això ha significat l'augment de la productivitat, la qual cosa s'ha 

traduït en un ús intensiu de la mà d'obra, que juntament amb la 

desregularització d'aquests àmbits, significa temporalitat, inseguretat, 

desprotecció i violència, incrementant així la situació de vulnerabilitat de 

persones i col·lectius que ja hi estaven.  

● les reconstruccions i consolidacions de les estructures d'Estat després de les 

crisis i els conflictes: a conseqüència de la globalització i el lliure flux de 

capitals, els processos de reconstrucció dels Estats i les estructures es fan 

dependre de la inversió o cerca de capital per part dels Estats. Quan aquests 

es troben en aquests períodes transicionals, l'existència d'un marc jurídic de 

protecció pot estar pendent o mancat de mecanismes que el facin eficaç. Sent 

així, és probable que persisteixin situacions de vulnerabilitat i/o desprotecció 

de drets o que no es puguin reparar les experiències viscudes. Això, al mateix 

temps, pot originar o fer persistir circumstàncies de pobresa o inseguretat 

material, quan no abusos o violència.  

Si bé aquests aspectes tenen a veure amb l'afectació dels drets humans, convé 

vincular aquestes realitats socioeconòmiques amb els efectes que ha tingut en el medi 

ambient. En efecte, els aparents avenços de la modernitat en la tecnologies de la 

producció, l'expansió de l'economia i el lliure comerç, immersos en l'actual procés de 

globalització, en realitat han generat un increment en l'impacte de les activitats 

humanes en el medi ambient (Ferronato, 2000, 74 ); sobretot, quan les polítiques que 

promouen el lliure comerç inciten els països empobrits a "seguir depenent de 

l'exportació de recursos i matèries primeres, com el cafè, el coure, el petroli o el blat, 

aquestes nacions són especialment susceptibles de quedar atrapades en el cercle 

viciós de crisi contínues" (Klein, 2007, 217). Així mateix, les càrregues i els beneficis 

de la degradació ambiental es reparteixen de forma desigual, generant la següent 

apòria: qui més responsable és de generar el dany ambiental més es beneficia, 

discriminant a aquelles persones, que vulnerabilitzades, resisteixen no sols als 

efectes derivats de la contaminació, sino també als que es deriven de l’extracció dels 

recursos naturals.  

Probablement aquí resideix la rellevància d'aquest estudi: en la identificació dels 

elements comuns i els impactes en el medi ambient i en els drets humans, la seva  
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relació amb els desplaçaments forçosos, i la possibilitat de trobar resistències que 

enforteixen els drets i busquen la protecció del medi ambient, des d’una perspectiva 

de gènere.  

3. Repercussions de la degradació ambiental des d’una perspectiva de gènere  

Moltes dones i nenes, especialment dels països del Sud Global, contribueixen d'una 

manera molt important a el benestar de les seves famílies, comunitats i països, i a el 

manteniment dels ecosistemes, la diversitat biològica i els recursos naturals de la 

Terra (Scholtus, Domato, 2015: 9- 34). Per a això, segons constata Melero (2011: 23) 

"tot allò relacionat amb les qüestions ambientals precisa ser abordat des de la 

perspectiva de gènere, juntament amb la promoció d'una ètica mediambiental amb 

tendència cap a un ús sostenible dels recursos i un entorn més just i equitatiu". 

A causa dels rols de gènere establerts i a les expectatives associades a aquests, 

sovint les dones i nenes, especialment als països més empobrits, són les primeres a 

respondre a la gestió i manteniment de la riquesa ambiental que les envolta. Des de 

recollir aigua per a cuinar i netejar, utilitzar la terra per a la ramaderia i l'agricultura, 

buscar aliments en els rius i esculls, i recol·lectar llenya. 

Les necessitats de les dones i nenes, en un context de degradació ambiental, es 

magnifiquen per les desigualtats derivades de normes socials i culturals 

discriminatòries, que els impedeixen tenir igual accés a serveis financers, 

infraestructures, plens serveis de salut, inclosos els drets sexuals i reproductius, a 

l'abastament d'aigua, a posseir terres i altres actius, i de gaudir d'un entorn segur en 

el qual aprendre i aplicar els seus coneixements i habilitats, sense que puguin rebre 

igual remuneració per la mateixa feina, i sense poder participar activament en la presa 

de decisions i assumir papers de lideratge en la vida pública (Castañeda Camey i 

altres, 2020). 

Així, la desigualtat de gènere i l'exclusió social contribueixen a augmentar els efectes 

negatius del canvi climàtic i de la gestió ambiental insostenible i destructiva sobre les 

dones i les nenes, repercutint greument la construcció d'un model de societats, en el 

qual elles, tot i representar el major nombre de població mundial, no són igualment 

considerades (Braidotti, Rosi i altres, 1994). 

A més, algunes de les dades de Nacions Unides reflecteixen una realitat de violència 

de gènere3 generalitzada: a nivell mundial, les dones que posseeixen terres agricoles 

són només el 13 per cent; en 18 països, els esposos poden impedir legalment que les 

seves dones treballin; en 39 països, les filles i els fills no tenen els mateixos drets 

d'herència; i en 49 països no hi ha lleis que protegeixin les dones de la violència 

                                                
3 En aquest treball s’utilitza l’expressió “violència de gènere” per fer referència a les diferents formes de violència 

masclista que preveu la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Utilitzem 
aquesta expressió per ser la que s’utilitza en l’àmbit internacional d’acord amb els instruments de protecció 
internacionals i regionals, entre ells els europeus, com ara el Conveni d’Istambul o les Directives europees.  



 

16 

domèstica. El 35% de les dones de tot el món ha patit violència física i / o sexual. A 

més, tot i l'augment de el nombre de dones que s'han incorporat a càrrecs polítics en 

els darrers anys, aquestes tan sols ocupen un 23,7 per cent dels escons 

parlamentaris, una xifra que dista molt de ser paritària i en el sector privat , a nivell 

mundial, les dones ocupen menys d'una tercera part dels llocs de direcció de nivell 

mitjà i alt4. 

Aquesta realitat es contínuament reforçada i reproduïda per disparitats patriarcals de 

poder, normes culturals i econòmiques discriminatòries, les desigualtats serveixen per 

negar els drets humans de les dones i perpetuar la violència, com a un mitjà clau i 

sistèmic, a través del qual es reforcen els privilegis existents i els desequilibris de 

poder sobre els recursos i sobre la dona5.  

En aquest sentit, quan es parla de la perspectiva de gènere i del diferent impacte que 

l'adopció de mesures tenen en homes i dones, cal referir-se al denominat 

mainstreaming, que probablement hagi estat el major impacte de la Quarta 

Conferència Mundial sobre la Dona, coneguda com la Conferència de Beijing de 1995. 

La inclusió d'aquesta perspectiva significa la integració d'una anàlisi des d'una 

perspectiva de gènere prèvia a l'adopció de políticas públiques. El concepte de 

mainstreaming s'assenyala ja en el paràgraf 221 de la Plataforma d’Acció de Beijing, 

on s'anuncia la necessitat d’“intensificar els esforços per integrar la igualtat de drets i 

els drets humans de totes les dones i les nenes en les actividades de les Nacions 

Unides a nivell de tot el sistema i abordar aquestes qüestions regular i 

sistemàticament per mitjà dels òrgans i mecanismes competents”6.  

Per la seva banda, el Consell d'Europa aporta una detallada definició derivada del text 

anterior, segons la qual “el mainstreaming de gènere és l'organització (i la 

reorgantizació), la millora, el desenvolupament i l'avaluació dels processos polítics, de 

manera que una perspectiva d'igualtat de gènere s'incorpori en totes les polítiques, a 

tots els nivells i en totes les etapes, pels actors normalment involucrats en l'adopció 

de mesures polítiques” (Consell d’Europa, 1999; Lombardo, 2003). Aquesta política 

implica una manera d'avaluar mesures, eminentment polítiques, en la qual es pren 

com a criteri de valoració la igualtat de gènere, en tots els nivells d'adopció de totes 

les mesures i en totes les instàncies. Al nostre parer, aquesta estratègia encerta en la 

introducció de la perspectiva d’igualtat de gènere en totes les polítiques, sense 

delimitar-la exclusivament als àmbits relacionats directament amb el gènere. 

D'aquesta definició, s'han destacat cinc elements claus que mostren la seva virtualitat:  

                                                
4 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2017). Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Informe del Secretario General (E/2017/66). 
5 Nacions Unides.. Ending Violence Against Women From Words to Action, 2006. Disponible en: 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2006/1/ending-violence-against-women-from-words-to-
action-study-of-the-secretary-general 
6 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995, 

A/CONF.177/20/Rev.1. 
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I. Una ampliació del concepte d'igualtat de gènere, reconeixent efectivament la 

necessitat d'incloure la igualtat material.  

II. La seva introducció perspectiva en les matèries considerades prioritàries 

(com a educació o salut, inter alia), i també en les agendes nacionals, en aquest 

cas de la pròpia Unió Europea i dels seus membres. 

III. La participació de les dones en les institucions i els processos d'adopció de 

decisions en tots els nivells, incloses les esferes d'especial importància o 

prioritàries.  

IV. La prioritat que pot donar-se a les polítiques d'igualtat de gènere, com a 

desenvolupament de l'estratègia de mainstreaming.  

V.  El canvi que pot derivar-se en aquestes institucions i la seva organització. 

Per tot això, veiem com aquesta estratègia és un bon mètode no sols per a aconseguir 

la igualtat material, sinó també el foment i la protecció dels drets humans (Lombardo, 

2003). I aquí sorgeix l'aplicació d'aquesta perspectiva per a les qüestions aquí 

abordades, tot i que no podem deixar d’assenyalar que neix en un context sociopolític 

determinat amb estructures polítiques i institucionals estables. Això no vol dir que no 

pugui ser exportada a diferents contexts, però si, almenys, cal advertir que poden 

haver situacions que requereixin d’una adaptació. És el cas dels processos 

transicionals o de reconstrucció de la pau després de conflictes armats, entre d’altres.  

3.1. L'opressió i subordinació com a escenaris de fons 

És per aquesta raó que quan tractem de portar a aquesta anàlisi la perspectiva de 

gènere, convé descriure com els efectes de les polítiques neoliberals afecten de forma 

diferenciada a les dones i les nenes. També aquelles polítiques climàtiques o les que 

impacten sobre el medi ambient i que acaben afectant de manera indirecta i, de nou, 

diferenciada sobre homes i dones. No sols per l'efecte en si, sinó perquè les relacions 

de dependència amb la naturalesa, així com les posicions o estructures socials, són 

diferents. De la mateixa manera, quan es parla de violència de gènere - és a dir, quan 

parlem justament d'aquesta categoria, la de gènere - té a veure amb la seva 

comprensió inicial per part dels estudis feministes (Añon i Mestre, 1995: 41; Medina, 

2002: 327 i seg.). I si parlem de gènere, al·ludim a les estructures i les relacions de 

poder històricament desiguals (asimètriques) entre dones i homes. Amb això volem 

assenyalar, com ha dit Barrère, que la categoria gènere s'ha utilitzat per la “cultura 

jurídica dominant” en un sentit “neutral” (Barrère, 2008: 27), però no ha de perdre el 

seu sentit originari (Mestre, 2006: 152 i seg; Molina Petit, 2003: 130), en tant que 

polític i originat a partir del sistema sexe/gènere.  

Segons Barrère, aquesta violència o les vulneracions dels drets s'insereixen en aquest 

àmbit quan es concep com una qüestió d'estatus, això és, de “subordinació social” o 

“desigualtat grupal” (Barrère, 2001: 153), la qual cosa sembla ser reconeguda del 
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Comitè CEDAW a les seves recomanacions generals número 19 i 35. És a dir, la 

violència és expressió de les relacions desiguals de poder entre els gèneres. 

D'aquesta forma, el gènere es concep com una categoria operativa essencial, capaç 

de descobrir el caràcter social d'aquestes relacions desiguals de poder. La noció de 

poder constitueix el nucli essencial de les estructures i les relacions entre els gèneres 

i estan vigents i es (re)produeixen en tots els àmbits socials. La construcció analítica 

de la categoria - gènere - mostra per tant que la realitat no pot explicar-se amb 

categories rígides i essencialistes (en tant que deterministes), sinó que requereix, com 

s'assenyalava abans, partir del sistema sexe/gènere.  

La construcció de les identitats, a partir de processos en els quals s'inscriuen les 

qüestions anteriorment referides, no sols es basa en els models i relacions socials, 

com ara les construccions de la subjectivitat i els processos psicològics en els quals 

construïm les nostres identitats en funció de determinats trets. Aquestes juguen un 

paper fonamental quan s'articulen les estructures de gènere i, amb això, les relacions 

entre els gèneres poden tenir diversos i diferents sentits (Brah, 2004). Dit d'altra 

manera, la nostra identitat va a construir-se a partir de diverses dimensions, com ara 

el gènere, però també la raça, la nacionalitat, la llengua…, i al llarg de la nostra 

experiència vital. El gènere delimitarà la nostra identitat i les relacions inter i intra 

genèriques, però en tot cas, a través de relacions i inscripcions en altres esquemes o 

espais relacionals. En definitiva, la desigualtat és una construcció social, que s'origina 

en un determinat sentit, i es desenvolupa a través d'uns discursos, prescripcions, etc., 

que van més enllà de les relaciones entre els gèneres, precisament per la interacció 

dels diferents sistemes. També cal conjugar-ho llavors amb les relacions amb la 

naturalesa i segons els efectes de les polítiques econòmiques segons quins siguin els 

contextos on s’hi fixem.  

L'opressió concebuda en sentit estructural, i sistèmic, és a dir com desequilibri de 

poder, atravessa totes les estructures i institucions socials i, com diu Young, és una 

injustícia que afecta a determinats grups socials “a conseqüència dels processos 

normals de la vida quotidiana” (Young, 2000: 75). Aquesta presenta diversas cares o 

manifestacions que permet distingir, entre elles, la violència (Young, 2000: 86 i seg.). 

Això és, la violència contra un determinat grup social (en aquest cas, les dones), que 

té un caràcter estructural i sistemàtic, es produeix como resultat, i com a element 

constitutiu del grup, i, per tant, de la relació entre els gèneres. Per això podem dir que 

les dones no són cap col·lectiu, sinó que el gènere és l’element diferenciador tant de 

les dones com dels homes (Braidotti, 1994).  

En efecte, les necessitats de les dones i nenes, en un context de degradació 

ambiental, es magnifiquen per les desigualtats derivades de normes socials i culturals 

discriminatòries, que els impedeixen tenir igual accés a serveis financers, 

infraestructures, plens serveis de salut, inclosos els drets sexuals i reproductius, a 

l'abastament d'aigua, a posseir terres i altres actius, i de gaudir d'un entorn segur en 

el qual aprendre i aplicar els seus coneixements i habilitats, sense que puguin rebre 
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igual remuneració per la mateixa feina, i sense poder participar activament en la presa 

de decisions i assumir papers de lideratge en la vida pública (Braidotti, Rosi i altres, 

1994).  

El caràcter sistemàtic de la violència la converteix en una pràctica social, amb una 

determinada funcionalitat i explicitada en el marc de pertinences i relacions entre els 

grups socials. També per tant les agressions que es dirigeixen contra les dones o 

l’impacte que sobre elles tenen les agressions contra la Naturalesa. En definitiva, 

l'opressió, i també la dominació, és un concepte ampli que no pot reduir-se a la 

violència. Per tot això, convé dur a terme anàlisi com el que aquí es presenta; un 

estudi de l'impacte diferenciat de les mesures econòmic-jurídiques i el context 

socioeconòmic.  

3.2. Política econòmica i drets humans de les dones 

L'any 2000, la Relatora Especial sobre la violència contra les dones emet un informe 

relacionat amb anteriors informes seus relatius al concepte de violència. En aquests 

primers informes, i en compliment del seu mandat, interpretava el marc conceptual 

establert en Nacions Unides i va definir la violència de gènere, identificant els diferents 

tipus de violència. La Comissió de Drets Humans emet la Resolució 1994/45 en la 

qual aprova el seu nomenament sota la rúbrica de “la qüestió de la integració dels 

drets humans de la dona en els mecanismes de drets humans de les Nacions Unides 

i l'eliminació de la violència contra les dones”. S'entrellaça així l'afectació dels drets 

humans amb la violència contra les dones. En el seu àmbit de competències, aquest 

organisme té unes funcions crucials en la configuració dels mecanismes de protecció 

i garanties dels drets humans. Per aquesta raó, en el seu context competencial, 

adopta una sèrie de decisions; des de la condena dels actes de violència fins al 

nomenament d'aquesta Relatoria Especial sobre la violència contra les dones, amb 

inclusió de les seves causes i conseqüències, quina funció principal és informar 

anualment la Comissió. 

Al primer informe emès per la Relatora Especial sobre la violència contra les dones, 

amb inclusió de les seves causes i conseqüències, es presenten les línies 

procedimentals que seguirà en el compliment de les seves funcions7. Aquest primer 

document es converteix en una guia interpretativa dels aspectes generals continguts 

als estàndards internacionals contra la violència. De manera particular, respecte del 

concepte i les causes i conseqüències de la violència contra les dones que 

explícitament s'inclouen en la denominació del càrrec que comença a ostentar 

                                                
7 El primer capítol se cenyeix a les qüestions sobre el seu mandat i mètodes de treball. De manera 
explícita, refereix alguns principis generals sobre la violència i el fonament del seu mandat que en 
relació als dos components ha de comprendre. En aquest sentit, “(e)l primer consisteix a determinar 
els elements del problema, les normes jurídiques internacionals i un estudi general dels incidents i 
qüestions relacionades amb les moltes esferes problemàtiques. El segon component consisteix a 
identificar i investigar situacions de fet i denúncies que les parts interessades han presentat a la 
Relatora Especial”.  
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Radhika Coomaraswamy. A partir d’aquest es presenten informes posteriors sobre 

altres diferents tipus de violència. 

En el mateix any 2000, la Relatora afegia una addició cinquena al seu informe sobre 

política econòmica i social i els seus efectes sobre la violència contra les dones. En 

aquest, la Relatora sosté que aquesta violència també es comet per l'acció, l'omissió 

o amb la tolerància d'actuacions estatals en tots els àmbits sociopolítics, i en particular 

en relació amb les polítiques econòmiques8. Es consolida així un concepte de 

violència ampli en el qual es reconeix que el seu element clau és l'origen en les 

relacions de subordiscriminació per raó de gènere així com el fet de constituir 

vulneracions greus dels drets humans. A més, es duu a terme una anàlisi dels efectes 

de la política econòmica i social en els drets fonamentals de les dones i, en concret, 

aquest fenomen violent.  

Aquest informe mostra com algunes mesures neutrals que aparentment persegueixen 

el benestar general dels membres d'una societat generen violència. Això es deu, en 

part, a que el procés d'adopció de mesures jurídiques i/o polítiques no avalua els 

efectes de la seva implementació. Tampoc en relació amb la situació de discriminació 

social a la qual s'enfronten les dones en aquestes societats. És el cas de supòsits de 

desregularització de determinades activitats laborals exercides per dones, o 

l'estratificació laboral segons el gènere i la comunitat social de què es tracti. Això 

provoca que en cas d'afectació o persistència de crisis econòmiques, ecològiques o 

climàtiques, les dones vegin els seus drets especialment desprotegits. La situació de 

vulnerabilitat en la qual poden trobar-se condicionarà aquesta especial afectació.  

Si aquest informe és sumament rellevant en el moment de la seva aprovació, no ho 

són menys els dos informes emesos en 2009 en els quals la Relatora Yakin Ertürk 

avalua la repercussió de l'economia política en els drets de les dones, així com la 

violència basada en el gènere. Portem aquí l'Informe Promoció i Protecció de tots els 

drets humans, civils, polítics, econòmics, socials i culturals, inclòs el dret al 

desenvolupament. Informe de la Relatora Especial sobre la violència contra les dones, 

les seves causes i conseqüències, Yakin Ertürk, Economia política dels drets de la 

dona, A/HRC/11/6 (11è període de sessions), de 18 de maig de 2009, i l'Addenda 

sobre Economia política i violència contra les dones (A/HRC/11/6/Add.6), de 23 de 

juny de 2009. En tots dos s'actualitza el contingut de l'informe de l'any 2000 i s'exposa 

mitjançant exemples concrets com les situacions de vulnerabilitat en les quals s’hi 

troben les dones incrementen el seu impacte negatiu i generen violència, de la 

mateixa manera que s'evidencia la interrelació entre drets, sense que puguin avaluar-

                                                
8 Aquest informe porta per títol Integració dels drets humans de la dona i la perspectiva de gènere. La 

violència contra la dona. Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la 
violència contra la dona, amb inclusió de les seves causas i conseqüències, presentat de conformitat 
amb la resolució 1997/44 de la Comissió de Drets Humans. Addició. La política econòmica i social i els 
seus efectes sobre la violència contra la dona. Ref. E/CN.4/2000/68/Add.5. 24 de febrer de 2000. 
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se els uns sense els altres, ni desatendre els aspectes socioeconòmics que 

possibiliten les nostres possibilitats d'acció.  

En el primer dels informes, es vinculen aspectes culturals i preeminentment socials 

amb una dimensió política i econòmica des de la qual es construeixen, hi persisteixen 

i es (re)produeixen les relaciones de gènere al Nord i al Sud global, en un context de 

polítiques clarament neoliberals. En altres paraules, podem dir que si bé l'atenció s'ha 

orientat als aspectes distributius en termes polítics i econòmics, de manera separada 

a com s'han abordat les qüestions culturals o socials, cal aportar una anàlisi per a 

reconèixer les condicions socioeconòmiques que causen subordiscriminació i també 

violències. En particular, convé assenyalar alguns dels aspectes que posen de 

manifest aquesta especial incidència de les polítiques i corrents econòmics i polítiques 

neoliberals actuals en dones i nenes. Com dèiem en el capítol primer, s'ha consolidat 

una certa tendència socioeconòmica que ha tendit a una desregularització de molts 

àmbits laborals, en el qual les empreses transnacionals determinen l'agenda 

econòmica de països i organismes de diferents tipus, sota una aparença de neutralitat 

política que promou el desenvolupament econòmic, però que en realitat reitera 

relacions de desigualtat i una percepció antropocèntrica de la naturalesa.  

Ambdós informes de 2009 s'elaboren en un context de recessió econòmica i greu crisi 

financera i econòmica internacional, que probablement determinarà igualment el 

posterior desenvolupament econòmic. En aquest sentit, comença assenyalant la 

Relatora, les dones migrants i les empleades domèstiques, àmbit fortament feminitzat, 

van ser dos dels col·lectius especialment afectats per les crisis econòmiques i, en 

l'actualitat, dels que major afectació han tingut amb la crisi social i econòmica produïda 

per la COVID-199. Aquest informe preveia que dones i nenes es veurien especialment 

afectades per la crisi econòmica que llavors començava, i s'enfrontarien a la pobresa 

extrema, causant així major i més severa vulnerabilitat per elles. De fet, si veiem les 

xifres de la FAO10 i altres organismes de Nacions Unides, la feminització de la pobresa 

persisteix i tendeix a crèixer en 2021.  

                                                
9 Entre altres nombroses fonts oficials, ONU Dones va assenyalar al setembre de 2020 que prop de  
47 milions més de dones i nenes caurien per sota del llindar de la pobresa, segons dades del PNUD, 
la qual cosa posa de manifest aquest impacte desigual generalitzat dels efectes de la pandèmia i de 
les mesures adoptades per a fer-li front. Disponible en 
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-
between-women-and-men (última visita el 26 de juliol de 2021).  
10 Especialmente rellevant és l'Informe de la FAO sobre el Panorama de la Pobresa Rural a Amèrica 
Llatina i el Carib. Solucions del Segle XXI per a acabar amb la pobresa en el camp. Disponible en 
http://www.fao.org/3/ca2275es/ca2275es.pdf (última visita el 26 de juliol de 2021). En aquest informe, 
es posa de manifest com la pobresa rural s'ha incrementat en els últims anys, no sols en temps de 
crisis, sinó també en moments de bonança econòmica, i sempre amb rostre de dona i/o nena. Altres 
estratègies de la FAO al·ludeixen al fet que probablement més de la meitat de les dones ocupades 
(sobre un 67% de les dones ocupades, segons CEPAL) reben ingressos per sota del salari mínim, són 
els qui desempeñan treballs no remunerats (segons la majoria d'informes i organismes internacionals). 
Estratègia Regional de Gènere de la FAO per a Amèrica Llatina i el Carib 2019-2023. Autonomia 
econòmica, igualtat de drets i lluita contra la fam i la malnutrició. Disponible en 
http://www.fao.org/3/ca4665es/ca4665es.pdf (última visita el 26 de juliol de 2021).  
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Tornant a les raons del diferent impacte de les mesures econòmiques en dones i 

nenes, d'acord amb la Relatora, cal recordar tres elements bàsics “que afecten la 

probabilitat i la freqüència de la violència contra les dones” (p. 11):  

● la divisió sexual del treball en les esferes pública i privada: aquest element té 

a veure amb els aspectes socials i culturals que doten de contingut les nocions, 

significats, relacions i estructures de gènere que imposen mandats i rols. Això 

explicaria que les dones es dediquin a treballs domèstics i/o no remunerats, en 

ocasions invisibles i gratuits, generadors de desigualtat, la feminització i 

masculinització d'alguns sectors o àmbits laborals, així com les diferències 

laborals.  

● el denominat “clima macroeconòmic mundial” (p. 12): relacionat amb els 

aspectes assenyalats en l’apartat primer d’aquest informe, és important 

esmentar com les polítiques econòmiques capitalistes i neoliberals determinen 

i influeixen, especialment, en la situació de les dones i les nenes. En concret, 

determinen les tipologies i les fonts de treball, les condicions en les que es 

desenvolupen, les inversions en els Estats, la reubicació de les indústries i la 

creació d'estructures en les empreses que es veuen determinades a la vegada 

pel primer element. És especialment rellevant la tendència a la reducció de la 

intervenció de l'Estat i la desregularització dels fluxos de capital, béns i fins i tot 

la facilitació de la instal·lació d'indústries, empreses i fàbriques en països del 

Sud, provocant una rivalitat entre països per a incrementar-la, reduint els 

serveis públics sense promoure una major prestació o seguretat social.  

● les dimensions de gènere de la guerra i la pau són el tercer element a tenir en 

compte (p. 13). Es tracta de situacions que tenen una repercussió clara sobre 

les qüestions de gènere. De fet, els conflictes tenen a veure amb el control del 

poder i els recursos productius. Destaquen les recents situacions de conflicte 

que deriven de l'interès o el control dels recursos, com l'extractivisme entre 

molts altres, que alhora són els causants de conflictes entre les empreses i, de 

vegades, els poders públics, generalment, enfront de les comunitats i 

col·lectivitats. També els processos de reconstrucció de la pau i els processos 

de justícia transicional requereixen d'una perspectiva de gènere que tinguin en 

compte la inclusió de les qüestions sobre igualtat, reparació i l'accés a la 

justícia de les víctimes de les violències sexistes i la participació de les dones 

en aquests processos.  

En definitiva, cal reiterar l'especial afectació dels drets de les dones dels processos 

macroeconòmics, la reestructuració global i l'increment de poder del sector 

empresarial. És rellevant que aquesta tendència que des de finals dels anys 90 del 

segle passat semblava instaurar-se a nivell global s'hagi consolidat, perquè significa 

l'increment de poder i l'absència de regulació en supòsits on els protagonistes són 

agents no estatals i/o privats. A fortiori, es tracta de contextos socioeconòmics en els 

quals la situació de dones i nenes és d'especial vulnerabilitat. És per això que la 
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desprotecció dels seus drets es veu incrementada i la seva vulnerabilitat i la violència, 

també.  

Sobre els drets particularment considerats, cal advertir que la situació de vulnerabilitat 

empitjora respecte a:  

● la manca d'habitatge, i al seu accés, pot provocar desplaçaments violents i 

forçosos. A més, l'aparició dels grans projectes de desenvolupament poden 

requerir el desallotjament de persones pobres de les seves cases i terres.  

● la manca de reconeixement o garanties del dret a la propietat, la tinença de la 

terra i l'herència de les dones i les nenes les exposa a situacions de major 

vulnerabilitat, partint de la situació de pobresa rural, que ja les afecta 

especialment. En moltes ocasions, la tinença o propietat de la terra de les 

dones es supedita a la relació i al consentiment dels homes de la família. Això 

implica que existeixen relacions jeràrquiques de dominació i de desigualtat, que 

fan persistir i reproduir situacions de violència, moltes vegades acompanyades 

de normes civils de matrimoni i divorci, que allunyen a les dones de la 

participació en la presa de decisions.  

● la liberalització i la globalització del comerç, propiciada per les polítiques 

neoliberals, afecta especialment les dones que es dediquen a la producció 

agrícola. No sols perquè estan relacionades amb la pobresa rural, anteriorment 

esmentada, sinó també allò que té a veure amb el dret a l'alimentació i la 

seguretat alimentària, el dret a l'aigua, i conseqüentment amb una falta d'accés 

als recursos, habitatge, crèdit, capacitació i educació, etc. Clar exemple d'això 

és la tendència actual a afavorir la producció de cultius comercials per a 

l'exportació a gran escala (p. 19), així com la falta de regulació o la flexibilitat 

de les mesures i lleis per a combatre la contaminació.  

● i, en general, la falta de regulació afecta, entre d’altres, molt especialment al 

dret a la salut, l'educació, al treball i la seguretat social. Les infraestructures 

públiques es redueixen, així com la manca d'atenció a supòsits concrets com 

la violència ocorreguda en els àmbits laborals, la manca d'atenció a problemes 

de salut sexe-específics, etc…  

Enfront de tot això, addueix la Relatora, es proposa el mainstreaming com una eina 

d'avaluació prèvia a l'adopció de tota mena de mesures, per les quals s'examinen els 

efectes discriminatoris de la seva implementació i permet percebre l’impacte 

d'aquestes mesures. D'aquesta manera, tornant sobre les mateixes dimensions a les 

quals ha al·ludit en l'informe anterior, es desgranen els efectes d'aquestes mesures:  

● en relació amb la globalització competitiva, la Relatora recorda aquella 

percepció segons la qual el desenvolupament de les polítiques neoliberals 

poden ampliar les oportunitats laborals per a les dones i l'obtenció 

d'independència econòmica, que no sempre es compleix. Malgrat els possibles 

canvis que pot haver-hi en aquest sentit, la seva anàlisi es completa aportant 

exemples sobre la necessària complementarietat de les polítiques d'accés a 
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l'àmbit laboral amb canvis estructurals orientats a evitar la violència que sorgeix 

quan els homes identifiquen aquesta entrada al món laboral com una amenaça 

i vulneren els drets de les seves parelles i/o familiars.  

● les zones de lliure comerç tendeixen a fomentar una desregularització gairebé 

completa, la qual cosa acaba provocant que aquestes mateixes zones no 

contemplen mesures de seguretat en l'àmbit del treball, però tampoc contra la 

violència de gènere, l'assetjament i altres formes violentes. Una altra 

conseqüència de la desregularització ha estat l'empobriment de la població 

treballadora en aquestes zones, composta principalment per dones joves, amb 

sous excessivament baixos, condicions laborals pobres, i l'obligació fins i tot de 

treballar en ambients insalubres o en condicions perilloses per la salut i la vida.  

● sobre les transicions a zones de mercat, la Relatora assenyala una clara 

vinculació entre aquestes zones, l'absència d'estructures estables i la causació 

de la violència. Això s'explica perquè aquesta transició aprofita la situació de 

vulnerabilitat d'aquestes dones per a construir aquestes zones 

desregularizadas. D'una manera similar, encara que en relació amb altres 

supòsits, s'assenyalen les dificultats per a combatre situacions de discriminació 

i violència en supòsits de processos transicionals i processos de reconstrucció 

de la pau i l'estabilitat política. Especial esment mereixen els processos de 

reparació de les víctimes quan són víctimes de vulneracions de drets amb 

forma de violència basada en el gènere.  

● en aquest informe, la Relatora al·ludeix a les treballadores migrants que 

constitueix un dels col·lectius en major situació de vulnerabilitat, especialment 

quan aquestes dones estan en situació administrativa irregular. Aquesta 

desigualtat complexa en la qual al gènere s’hi afegeix un diferent origen 

nacional, quan no la raça i la classe, crea situacions de major precarietat i, per 

tant, vulnerabilitat d’aquestes dones. La situació d'inseguretat que enfronten 

aquestes empitjora quan els ordenaments jurídics no preveuen mecanismes i 

garanties de protecció dels seus drets. Per exemple, quan un ordenament 

jurídic preveu mesures sancionadores en cas d'irregularitat administrativa que 

dificulten que les dones en aquesta situació denuncien vulneracions dels seus 

drets i fins i tot violència.   

Al costat d'aquestes qüestions, la Relatora fa una relació detallada de supòsits i casos 

concrets en els quals les vulneracions de drets poden ser considerades violències 

basades en el gènere. De nou, cal assenyalar, l'impacte de les mesures és diferent si 

es tracta d'homes o dones i té a veure amb la forma en la qual es regulen aquestes 

estructures socials i les realitats socials en les quals s'apliquen. Això mateix ocorre 

quan es tracta d'alteracions, agressions, danys o efectes sobre la naturalesa. És a dir, 

les relacions de dones i homes en les diferents comunitats socials amb la naturalesa 

pot viure's de manera diferent. Per aquesta mateixa raó, l'impacte d'aquestes 

agressions o danys s'experimentaran de forma diferent pels uns i les altres. 
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4. Vulneracions dels drets humans: especial referència als drets ambientals i 

als processos de resistència 

Cada vegada es reconeix en major mesura, especialment a partir de les publicacions 

de Crutzen i Stoermer (2000), que les activitats humanes han tingut tanta importància 

en les condicions ambientals de la Terra dels últims 200 anys, que ens trobem en un 

nou interval geològic: l’”Antropocè”, amb característiques tan diferents que suposaria 

la fi de l'Holocè11 (Zalasiewicz i Williams, 2009; Trischler, 2017). L’”Antropocè” seria 

una nova època de la Terra, conseqüència del desplegament del sistema urbà-agro-

industrial a escala global, que s'ha donat juntament amb un increment poblacional 

mundial sense precedents històrics. Tot això ha actuat com una autèntica força 

geològica amb greus implicacions socioambientals. Aquest període inclouria el canvi 

climàtic dels últims decennis, els canvis en el cicle del nitrogen i del fòsfor, la ràpida 

pèrdua de biodiversitat i alteracions en el cicle de l'aigua, entre altres (Steffen, 2011). 

La gravetat d’aquesta alteració disruptiva ha produït que Jason Moore utilitzi el terme 

“Capitolocè” per visibilitzar les arrels de tanta destrucció. Segons aquest autor, "el 

Capitalocè no representa el capitalisme com a sistema econòmic i social. [...] Més 

aviat, el Capitalocè significa capitalisme com una forma d'organitzar la naturalesa -

com una ecologia-món capitalista, multiespecie i situada" (2016: 6). 

Des de les selves centreamericanes fins a l'Oceà Pacífic, la Natura està sent 

explotada i destrossada per la humanitat a una escala mai vista amb anterioritat. Ens 

enfrontem a una greu crisi de biodiversitat, la “Sisena Extinció”. No obstant això, 

aquesta no és l'única crisi del segle XXI perquè, a més de la sanitària provocada per 

la COVID-19 i les de drets humans, una altra crisi està generant greus repercussions 

per a la vida en el Planeta: la crisi climàtica, declarada “emergència climàtica” per 

moltes institucions i administracions públiques.  

El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seves 

sigles en anglès), reconeix més clarament que mai a la contribució del Grup de Treball 

1 al  Sisè Informe d'Avaluació (AR6) “Climate Change 2021. The Physical Science 

Basis” que ja és inequívoc que la influència humana ha escalfat l'atmosfera, l'oceà i 

la terra i que s'han produït canvis ràpids i generalitzats en l'atmosfera, l'oceà, la 

criosfera i la biosfera (IPCC, 2021). Aquestes crisis són part d'una crisi socioambiental 

global, però que les seves conseqüències es desplacen, injustament, en forma de 

riscos i danys, a aquelles poblacions que menys han contribuït a generar aquest 

traumatisme biosocial. 

En efecte, la situació d’emergència ecosocial global se sent especialment en aquells 

territoris amb una alta situació de fragilització econòmica, política i social, propiciada, 

com ja s’havia apuntat anteriorment, pel sistema neoliberal de globalització, que 

                                                
11 L'Holocè és l'últim període de l'era Cenozoica. Abarca des del final del Plistocè (fa aproximadament 
11.500 anys) fins a l'actualitat (Junta de Andalucía, s.d.) 
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s’imposa en forma de degradació ambiental i humana, en tres situacions diferents: en 

accés dels recursos naturals, en el control d’aquests recursos i en la precarització de 

la permanència de les poblacions, amb la conseqüent violència vers als procesos de 

resistència pacífica.  En tots aquests contextos, la desigualtat de gènere és 

omnipresent i de fet es parla d’una “violència ambiental” contra les dones i nenes, que 

s’afegeixen als maltractaments econòmics i socials (IUCN, 2020), propiciats per l’abús 

de poder corporatiu institucionalitzat, que no sols produeixen greus violacions dels 

drets humans més fonamentals i s’enriqueixen amb elles, sinó que també promouen 

el desplaçament involuntari de la població.   

Parlant dels països, principalment del Sud Global, que més pateixen aquests 

processos d’espol.li ambiental i que són detonants de la seva expulsió territorial és 

important aportar una resposta des dels drets humans i des de la justicia ambiental. 

En efecte, en cadascuna de les tres situacions de maltractament ambiental són 

d’aplicació i observança obligatòria  de diversos drets humans codificats en diversos 

tractats internacionals, ja siguin del Dret internacional del medi ambient, com del Dret 

internacional dels drets humans.  

Respecte del Dret internacional dels drets humans es poden esmentar, principalment, 

la Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació 

Racial (1965), el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 

(PIDESC) (1966), el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) (1966), la 

Convenció de les Nacions Unides sobre l'Eliminació de Totes les Formes de 

Discriminació contra la Dona (CEDAW) (1979), la Convenció sobre els drets de l'Infant 

(1989), i els drets consagrats en alguns dels convenis fonamentals de l'OIT: la llibertat 

sindical i la protecció de el dret de sindicació, núm. 87 (1948); el dret de sindicació i 

de negociació col·lectiva, núm. 98 (1949); la discriminació (feina i ocupació), núm. 111 

(1958); l'edat mínima, núm. 138 (1973); i les pitjors formes de treball infantil, núm. 182 

(1999). Altres convenis de l'OIT que aborden qüestions vinculades a la terra i els 

recursos naturals inclouen el núm. 141 sobre les organitzacions de treballadors rurals 

(1975) i el núm. 169 sobre pobles indígenes i tribals (1989). 

A més, els drets humans també es troben protegits per tractats regionals: a Europa 

els instruments d'aplicació són el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets 

Humans i les Llibertats Fonamentals de 1950 i els seus protocols respectius, així com 

la Carta Social Europea; al continent americà la normativa internacional es remet 

principalment a la Convenció Americana sobre Drets Humans de 1969, i al seu 

Protocol Addicional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals; i a l'Àfrica, les 

principals referències en matèria de drets humans són la Carta Africana de Drets 

Humans i dels Pobles, de 1981, així com els seus Protocols addicionals (inclòs el 

Protocol de 1998 sobre l'Establiment d'una Cort Africana de Drets Humans i dels 

Pobles). 

Per a cada un dels drets humans, els Estats tenen una obligació de "respectar", és a 

dir, abstenir-se de realitzar activitats que afectin negativament la satisfacció d'aquest 
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dret; de "protegir", és a dir, evitar que persones i grups vulnerin els drets dels altres, 

de "facilitar", és a dir, aplicar polítiques, lleis i programes que promouen la realització 

de determinats dret, especialment pels grups més vulnerables. A més, Nacions 

Unides ha indicat que les obligacions de protegir els drets humans de la població 

s'apliquen també als danys ambientals causats per empreses i altres actors privats. 

De aquesta manera que els Estats han d'adoptar les mesures apropiades per 

prevenir, investigar, castigar i reparar aquests abusos12. 

En resum, les obligacions contretes pels Estats són: respectar (abstenir-se d'interferir 

amb el gaudi d'un dret), protegir (evitar que altres interfereixin amb el gaudi d'un dret) 

i complir (adoptar les mesures adequades per fer possible la plena realització del dret) 

els drets econòmics, socials i culturals. 

4.1. La degradació ambiental en l’accés als recursos naturals com a vulneració 

dels drets humans 

Els drets econòmics, socials i culturals són els drets humans relacionats amb el lloc 

de treball, la seguretat social, la vida a família, la participació en la vida cultural i 

l'accés a l'habitatge, la alimentació, l'aigua, l'atenció de la salut i l'educació. És a dir, 

tenen a veure amb les necessitats bàsiques i la igualtat. Tots aquests drets es veuen 

especialment compromesos quan es produeix un accés il.legal als recursos naturals 

d’un determinat territori, és a dir quan aquest s’ha produït prescindint del consentiment 

previ, lliure i informat o bé quan es priva l’accés als recursos naturals propis d’un 

determinat territori. Aquest és un dret estretament relacionat amb altres drets humans 

que poden ser decisius per a la seva realització. Això està d'acord amb el principi que 

tots els drets humans són interdependents i estan relacionats entre si, d’acord amb la 

Declaració de Viena sobre Drets Humans de 1993 (paràgraf 5).  

D'especial rellevància són els següents drets: el dret a la propietat és de directa 

importància per a les mesures destinades a garantir drets sobre els recursos naturals, 

i altres drets humans "Substantius", com el dret a l'habitatge, el "dret dels pobles a un 

entorn general satisfactori favorable al seu desenvolupament"13, i el dret dels pobles 

a disposar lliurement dels seus recursos naturals; Drets de participació pública, en 

particular la llibertat d'expressió, de reunió i d'associació i els "drets processals", que 

permeten que els usuaris dels recursos tinguin més pes en les decisions que afecten 

el propi accés als recursos (per exemple, els drets d'accés a la informació i de 

participació pública en la presa de decisions); Drets destinats a garantir la protecció 

jurídica dels altres drets humans, en particular el dret a la reparació. 

Respecte a l’accés als recursos naturals de les dones és important fer referència a la 

Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra les Dones 

(les seves sigles en anglès, CEDAW), la qual afirma que "les parts adoptaran totes 

                                                
12  Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los 
derechos humanos, el comercio y las inversiones (E/CN.4/Sub.2/2003/9). 
13 Article 24 de la CADHP. 



 

28 

les mesures adequades per eliminar la discriminació de les dones en la vida política i 

pública" i per garantir que les dones estiguin en igualtat de condicions que els homes 

a tant organitzacions governamentals com no governamentals i pel que fa al 

desenvolupament i implementació de polítiques. En particular, en relació a l’accés 

dels recursos, la CEDAW posa l'accent en els reptes únics per a les dones rurals i la 

necessitat de garantir l'aplicació d'aquestes mesures a les zones rurals. Per exemple, 

el CEDAW reclama “accés a crèdits i préstecs agrícoles, instal·lacions de 

comercialització, tecnologia adequada i igualtat de tracte en la reforma agrària i 

terrestre, així com en els sistemes de reassentament de terres [article 14.2 (g)] i en 

condicions de vida adequades, inclòs un sanejament adequat i subministrament 

d’aigua [article 14.2 (h)]. També és recorrent el seu article 16 que estableix que els 

Estats part han de garantir "els mateixos drets a cadascun dels cònjuges en matèria 

de propietat, compres, gestió, administració, gaudi i disposició dels béns, tant a títol 

gratuït com onerós".  

El Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona, en la seva 

Recomanació general núm. 34 (2016) sobre els drets de les dones rurals, reconeix 

que les dones rurals amb freqüència gaudeixen de drets limitats sobre la terra i els 

recursos naturals i que, en moltes regions, pateixen discriminació en relació amb els 

drets sobre la terra, en particular amb respecte a les terres comunals, que són 

controlades en gran mesura per homes. En aquest sentit, el Comitè considera com a 

drets humans fonamentals els drets de les dones rurals a la terra, els recursos 

naturals, inclosa l'aigua, les llavors i els boscos, i la pesca. En aquest sentit, 

representa una paradoxa que les dones i nenes tinguin un menor accés als recursos 

naturals, quan són elles, en molts països, les que gestionen i tenen cura dels béns 

naturals en benefici comú. 

L'estudi de la  Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN) “Gender-

based violence and environment linkages: The violence of inequality” (Vincles entre la 

violència de gènere i el medi ambient: la violència de la desigualtat), recopila dades i 

estudis de casos de més de mil fonts, i documenta els amplis vincles directes entre 

les pressions ambientals i la violència de gènere (Castañeda i altres, 2020). En 

concret, respecte a l’ús de la violència de gènere com a forma de control sobre la terra 

i els recursos naturals (accés): que es manifesta amb drets de tinença i normes 

consuetudinàries desiguals, com a mecanisme d'execució per l'acaparament de terres 

i el desheretament de béns i l’extorsió sexual per accedir a drets sobre la terra. 

Aquests patrons de violència comprometen la vida i els mitjans de subsistència, la 

seguretat alimentària i la nutrició, aigua neta i sanejament de les dones. 

4.2. La degradació ambiental com a manifestació de la despossessió, el control 

i l’explotació de la terra i els recursos 

Els crims ambientals, com la caça furtiva de vida silvestre o l'extracció il·legal de 

recursos, les indústries extractives i agroindústries, el canvi climàtic i desastres 

relacionats amb el clima tenen una implicació molt greu sobre els drets dels territoris.  
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Aquestes activitats corporatives impacten en el medi ambient fins al punt de 

comprometre el gaudi dels drets humans per part de les comunitats i els territoris. Els 

mitjans de subsistència i el benestar de les persones es poden veure seriosament en 

perill per activitats empresarials/industrials que resulten en la contaminació o 

usurpació de l'aire, l'aigua, el sòl o altres recursos públics dels quals depenen 

aquestes comunitats. Els efectes d'aquest tipus de pertorbacions ambientals poden 

causar danys directes a una sèrie de drets interrelacionats, especialment els drets a 

la vida, els mitjans de subsistència, la salut, l'alimentació i l'aigua.  

A més, en el context d’aquestes activitats, el tràfic de persones i el treball forçat 

s'utilitzen amb freqüència per permetre aquest tipus d'activitats il·legals, explotant les 

comunitats locals, com el tràfic sexual al voltant de mines il·legals en alguns països 

de Sud-amèrica, el d'abús sexual i el treball infantil a la indústria pesquera il·legal al 

sud-est asiàtic, i la d'explotació sexual al voltant de la tala i el comerç de carbó il·legals 

en zones d'Àfrica.  

El control dels recursos precaritza alhora el dret ambiental d’accés al recursos 

naturals, que evidentment, compromet els drets humans més vitals de les poblacions 

territorials, especialment de les dones i nenes, en la mesura que s’estableix una 

relació molt estreta entre l'opressió de les dones i l'ús irracional dels recursos i la terra. 

Aquest enfocament vincula les relacions de poder que s'exerceixen sobre allò femení 

i sobre les dones: es cosifiquen, es posseeixen, s'exploten, es dominen, es donen 

relacions de poder i de subordinació, tal com succeeix amb la natura. Així és com 

Marta Pascual i Yayo Herrero (2010) entenen que el sistema patriarcal ha construït 

dualismes jerarquitzats en els quals els atributs generats per a les dones i la natura 

són negatius. Segons elles, aquestes atribucions negatives a les dones i de la 

naturalesa han servit per justificar ideològicament la seva explotació, dominació i 

menyspreu. 

Una altra conseqüència de la manca d’accés i control dels recursos és la creixent 

conflictivitat, que també es manifesta violentament dins dels territoris i molt 

especialment vers a les dones i nenes. Així la IUCN (2018) ha reportat pràctiques com 

la de "sexe per peixos", on els pescadors es neguen a vendre peix a les dones si elles 

no tenen relacions sexuals amb ells, com s'ha vist ocórrer en algunes parts d'Àfrica 

oriental i meridional.  

Igualment, en moltes ocasions la violència de gènere s'ha utilitzat com un mètode per 

reprimir la resistència de les comunitats locals durant les disputes en el control dels 

recursos naturals (IUCN, 2018). Fins i tot, les forces militars i de seguretat armades 

que participen en projectes d'infraestructura a gran escala i treballs extractius també 

han utilitzat la violència de gènere com a mitjà per pressionar les comunitats locals o 

explotar-les. 

En aquest sentit, la discriminació per raó de gènere en els marcs socials, culturals, 

jurídics, econòmics i institucionals afecta la capacitat de les dones i les nenes de 
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participar i liderar de manera equitativa i segura l'activisme, el treball i els programes 

organitzatius ambientals. Aquestes barreres reforcen les desigualtats de gènere en 

les accions per defensar, protegir, conservar i beneficiar-se del medi ambient. En 

aquest sentit, i en relació amb les dones defensores de la terra i del medi ambient, 

aquestes sovint paguen un alt preu per les seves resistències, com reconeixen des 

de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans: "a l'igual que tots 

els defensors dels drets humans, les dones corren riscos, com el de ser assassinades, 

sancionades, intimidades o agredides.  

 

No obstant això, també s'enfronten a l'amenaça afegida de la violència per motius de 

gènere, inclosa la violència sexual, que pot comportar perjudicis socials addicionals, 

com l'estigmatització i la discriminació" (ACNUDH, 2019). L'organització Global 

Witness va documentar 212 assassinats a persones defensores el medi ambient en 

2019 (Global Witness, 2020). Aquesta xifra representa el nombre més alt de morts en 

un sol any fins a la data i, encara que la majoria van ser homes, és important ressaltar 

que aquests números no estan visibilitzant les agressions, més enllà dels assassinats, 

a les quals estan exposades les dones de manera diferencial. 

5. Caracteritzant els desplaçaments ambientals: buscant refugi 

Com s'ha comentant anteriorment, en l'actualitat, moltíssimes persones abandonen 

les seves llars, trencant amb l'arrelament que els lligava a la seva terra, territori, a la 

seva cultura i probablement a la seva família i amistats. Els motius són múltiples i es 

relacionen entre si: guerres, fam, pobresa, violències masclistes i condicions 

ambientals degradades, entre altres. Malgrat no ser tan reconeguda com altres factors 

de la mobilitat humana, la degradació ambiental està guanyant un pes cada vegada 

major interactuant amb altres factors, sovint potenciant els efectes adversos, 

generadors de moviments forçats de persones. 

El rol tradicional associat a les dones, moltes vegades associat a les cures de la llar, 

de la família i de la comunitat, suposa una sèrie de limitacions en diferents esferes. 

En moltes regions del món, la dependència de les dones dels recursos naturals i 

l'agricultura per als seus mitjans de subsistència i l'alimentació de les seves famílies, 

juntament amb la falta de control i propietat de la terra i els recursos i unes normes 

discriminatòries, les fan menys capaces de respondre i recuperar-se dels efectes del 

canvi climàtic, els desastres i altres formes de degradació ambiental. Això també les 

deixa vulnerables davant la violència de gènere dins de les llars i les comunitats, 

moltes vegades a conseqüència de mecanismes negatius de resposta a l'estrès sobre 

els mitjans de vida i els recursos (Dankelman, 2016). En aquest sentit, també és 

important tenir en compte que, en aquests contextos, la situació de les dones i de les 

nenes és especialment greu, perquè s'enfronten a impactes i conseqüències 

diferenciades (Felipe, 2019a; Borràs, 2019; CARE, 2020). 
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5.1. Els principals factors ambientals dels desplaçaments 

Encara que cada vegada tenen una major rellevància, els factors ambientals no 

desencadenen per si sols els desplaçaments sinó que ho fan en relació amb altres 

factors (polítics, econòmics, socials i culturals). A més, la forma en la qual aquests 

factors influeixen en la mobilitat humana depèn fortament del context en el qual es 

produeixen. De fet, amb freqüència també donen lloc a situacions d'immobilitat 

forçada perquè les persones més afectades per les vulneracions de drets ambientals 

se solen trobar més marginalitzades econòmica, política i socialment, com ja s'ha 

comentat, incidint en les seves capacitats alhora d’enfrontar un procés migratori. A 

més, solen ser els qui compten amb un pitjor accés a la informació, els resulta més 

complicat preparar-se i són els qui compten amb menys recursos (financers, socials i 

d'una altra índole) per a traslladar-se, per la qual cosa han de romandre malgrat les 

amenaces (Gray, 2016). 

En aquest sentit, la degradació ambiental pot tenir diferents detonants, però la majoria 

de les relacionades amb la mobilitat humana, com els accidents industrials i les 

derivades dels mals anomenat “desastres naturals”, tenen molt poc de “naturals”. En 

altres paraules, la majoria de les vegades són les activitats humanes les que causen 

la degradació ambiental que, al vegada i de diferents formes, empeny a les persones 

a migrar. 

Els accidents industrials, per exemple, sovint generen tal degradació ambiental que 

les persones que resideixen en els voltants es veuen forçades a traslladar-se, encara 

que sigui temporalment. Aquests accidents són clarament i directament associats a 

les activitats humanes. Els accidents de la indústria química i dels hidrocarburs, dels 

reactors nuclears i similars solen generar desplaçaments temporals i de caràcter 

intern. Un dels accidents més greus fins al moment ha estat el del reactor nuclear de 

Txernòbil, on els terrenys circumdants afectats, encara en l'actualitat, segueixen 

sense ser aptes per l’habitabilitat. 

A més de aquesta mena d'accidents industrials, molt greus però aïllats, també ha de 

tenir-se en consideració la contaminació gradual que poden provocar els centres 

industrials, les mines i l'extracció d'hidrocarburs. Aquests fan que moltes persones 

hagin de abandonar les seves llars o bé per l'expulsió propiciada per empreses i 

governs, per a poder construir aquestes infraestructures en certs terrenys o bé per la 

contaminació que produeixen. Les indústries extractives són particularment 

rellevants, perquè els vessaments durant l'extracció i transport d'hidrocarburs, per 

exemple, ha provocat greus catàstrofes ambientals. En el Delta del Níger a Nigèria, 

per exemple, els vessaments de petroli han induït pobresa, desocupació, pèrdua de 

productivitat, migració des del camp a la ciutat, desplaçaments i conflictes (Opukri  i  

Ibaba , 2008). 

Unes altres de les formes en les quals es genera degradació ambiental que indueix a 

l'expulsió de les persones és la implementació de polítiques energètiques, fins i tot 
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emmarcades en l'àmbit de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, com són els mals 

anomenats “projectes de desenvolupament”. Aquests impliquen l'espoli i l'expulsió de 

les persones que habitaven en les zones afectades. Com va reconèixer la Relatora 

Especial sobre desplaçament intern, Cecilia Jimenez-Damary, en el seu informe de 

juliol de 2020 sobre els impactes del canvi climàtic en la mobilitat humana14, les 

empreses poden ser responsables pel desplaçament produït pels denominats 

“projectes de desenvolupament” emmarcats en polítiques d'adaptació i mitigació al 

canvi climàtic (Jimenez-Damary, 2020). 

La construcció d'hidroelèctriques també ha induït el desplaçament forçat de moltes 

persones en moltes parts del món. Així, al nord del Brasil, per exemple, més de 20.000 

persones indígenes ja han estat desplaçades per la controvertida resclosa Belo 

Monte, al riu Xingú (AIDA, 2016). Altres casos semblants, analitzats per la 

investigadora Carol Yong Ooi Ling, van ser els desplaçaments i reassentaments de 

comunitats indígenes a Malàisia per la construcció de rescloses. En la seva recerca 

es va demostrar que les dones, els infants i les llars més empobrides van sofrir les 

pitjors conseqüències durant i després de la reubicació (Ooi Ling, 2019). 

La hidroelèctrica “El Quimbo”, per exemple, es troba a 500 quilòmetres al suroccidente 

de Bogotà. Operada per Emgesa, filial de la multinacional Endesa, fins a 2010 de 

capital majoritàriament espanyol, ara propietat de la italiana Enel, construïda amb la 

participació de l'empresa també espanyola Sacyr, va obtenir la seva llicència 

ambiental gràcies a la intervenció directa del president José Manuel Santos. D'acord 

amb l'empresa, hi hauria 1.764 persones afectades residents en l'àrea d'influència 

directa i a 1.272 no residents. No obstant això, les organitzacions socials comptaben 

fins a 12.000 persones afectades per la desaparició dels seus mitjans de vida. Abans 

que acabessin les obres, més de 3.000 persones ja havien estat desplaçades dels 

seus territoris i 700 desallotjades forçosament (Celis y Plaza, 2016). 

La geoingeniería, els projectes forestals de captura i emmagatzematge de carboni i 

els relacionats amb la producció intensiva d’agrocombustibles (palma, soja, etc.) són 

els principals impulsors de l'acaparament de terres i de recursos. Aquests 

acaparaments, amb suposats fins ambientals, se'ls denomina “acaparaments verds” 

(green  grabbing,  en  anglès)  (Fairhead,  Leach  i  Scoones,  2012). Les persones 

defensores ambientals, que posen el seu cos en la defensa de la terra i els territoris 

envers aquests espolis, formen part d’aquell grup de persones que amb freqüència 

han de desplaçar-se per a protegir la seva vida davant diferents tipus de violències 

per part de les empreses i dels governs, i fins i tot dels inversors (Global Witness, 

2020). Si bé cada any són més el homes defensors de la terra i el territori que són 

assassinats (Global Witness, 2020), les dones s’enfronten a altres agressions físiques 

                                                
14 Jimenez-Damary, C. (2020). Report of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced 

persons. Human rights of internally displaced persons. Disponible a: https://www.undocs.org/es/A/75/207  (última 
visita el 9 d’agost de 2021).  

http://www.undocs.org/A/75/207
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i psicològiques que no sempre queden registrades en les estadístiques oficials i que 

poden tenir forma de violència de gènere.  

L'espoli dels recursos per part de determinades empreses també indueix els 

moviments forçats de població. Al Senegal, per exemple, grans vaixells de 

corporacions russes, europees i asiàtiques estan exhaurint els recursos pesquers que 

constituïen la principal font de treball. Tristament, gran part dels recursos que abans 

mantenien la subsistència de les poblacions locals ara es converteixen en pinso per 

a la ramaderia i l'agricultura, cosmètics, suplements dietètics i productes per a les 

mascotes fora d'Àfrica (Greenpeace Africa y Changing Markets Foundation, 2021). 

D'altra banda, cada any milers de persones es veuen afectades per fenòmens 

naturals, com a erupcions volcàniques i terratrèmols. Els desastres15 associats a 

aquests fenòmens, resultat d'una mala planificació i gestió, són cada vegada més 

freqüents i intensos i afecten més persones degut, entre altres motius, a la influència 

de les alteracions antròpiques en el sistema climàtic (CREDD i UNDRR, 2020). El 

canvi climàtic i els desastres afecten l'agricultura, la ramaderia i, en general, a les 

activitats que sostenen la vida, també tenen fortes repercussions per a la salut (OMS, 

2018). L’any 2020, i malgrat la pandèmia i de les restriccions a la mobilitat imposades 

en tots els països, prop de 30,7 milions de persones van haver d'abandonar les seves 

llars pels efectes d'aquesta mena de desastres (IDMC, 2021). 

Finalment, una altra de les “causes” que indueixen moviments de població (i que 

interactua i potència la resta) és l’emergència climàtica, els impactes de la qual són 

visibles arreu del món. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle produïdes per les 

activitats humanes, generadores de l'escalfament global, tenen conseqüències per a 

la resta del sistema climàtic: l’augment de la freqüència, intensitat i durada dels 

fenòmens meteorològics extrems, el desgel de les glaceres i els mantells de gel, 

l'elevació del nivell de la mar, marors ciclòniques, la intrusió d'aigua salina, 

l'acidificació de l'aigua dels oceans, canvis en les precipitacions, inundacions, onades 

de calor, sequeres, incendis forestals, desertificació, escassetat d'aigua, la destrucció 

dels ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat, etc. (IPCC, 2018). 

Tant els fenòmens de degradació progressiva, com l'elevació del nivell de la mar i les 

sequeres, com els de ràpida aparició, com els huracans o les inundacions, incideixen 

en què les persones hagin d'abandonar les seves llars. La mobilitat humana induïda 

pels impactes de l’emergència climàtica constitueixen, alhora, un fenòmen complex i 

heterogeni: poden ser internes (en la seva majoria) o internacionals, circulars, 

temporals o permanents i individuals o col·lectives (OIM, 2019). 

                                                
15 Tradicionalment s'ha emprat la denominació “desastres naturals” perquè s'entenia que no depenia de les 

persones que ocorreguessin o no, sinó del propi funcionament del sistema terrestre, i perquè s'utilitzava com a 
sinònim de “fenomen natural”. No obstant això, l'efecte i els danys que causen depenen no sols de la severitat del 
fenomen, sinó del risc i del nombre de persones vulnerables en la zona afectada, és a dir, del context social, 
econòmic i ecològic i del grau de preparació. 
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Hi ha exemples en tots els continents, des d'Alaska (Bronen, 2015) fins als petits 

Estats insulars del Pacífic, de poca altitud sobre el nivell del mar (Ferris, Cernea i 

Petz, 2011). En aquests arxipèlags i altres regions, ja s’estan produint els moviments 

de persones, que fugen de les tempestes cada vegada més intenses i de les 

conseqüències de l'elevació del nivell de la mar, així com reubicacions de comunitats 

senceres (Piggott-McKellar et al., 2019; Felipe i Tomaselli, 2021). 

A Àsia, en la costa oest de Vietnam, per exemple, l'exposició a les inundacions 

costaneres, els desbordament de rius i l'estrès hídric afecten especialment les 

comunitats agrícoles i estan influint en els patrons actuals de migració del camp a la 

ciutat. De forma semblant, a l'Índia, l'impacte de l'estrès hídric en les àrees agrícoles 

s'està sumant als factors que ja impulsaven la tendència migratòria rural-urbana (ADB, 

2011). 

Al Brasil, un dels països amb major nivell de mobilitat humana associada a la 

degradació ambiental i, a més, un de les principals destinacions de les persones 

desplaçades transfrontereres per desastres a la regió, la comunitat Nova Enseada ja 

ha dut a terme un procés de reubicació preventiva i autogestionada (Gini, Mendonça 

y Pires, 2020). En el Corredor Sec Centreamericà, les sequeres estan afectant la 

producció dels cultius, la qual cosa influeix en la mobilitat a la regió i té importants 

impactes de gènere, perquè les dones s'estan veient greument afectades. A 

Nicaragua, en algunes comunitats, les dones afirmen que, a causa de la sequera, 

cada vegada han de caminar majors distàncies per a recol·lectar l'aigua que usen en 

la llar. Per això , l'escassetat d'aigua, agreujada per l'escalfament global, les posa en 

perill i fa que la seva càrrega de treball augmenti (Ayales et al., 2019).  

Així mateix, per les dones, qüestions com l'abillament tradicional poden suposar un 

obstacle a la hora d'escapar o fins i tot de sobreviure a les conseqüències d'un 

desastre. A determinades regions del planeta algunes activitats que ajudarien a 

sobreviure davant els efectes d'un desastre, com nedar i grimpar als arbres, només 

estan bé vistes, en general, entre els nens, per la qual cosa no s'ensenyen tant a les 

nenes (Rahman, 2013). Als refugis temporals als que se sol acudir per a evitar les 

conseqüències o després d'un greu desastre, la situació sol ser més complicada per 

a elles, ja que la violència de gènere perpetrada per familiars o altres persones tendeix 

a augmentar o es fa més evident (UICN, 2020). 

5.2. Denominacions: aclarint conceptes clau 

Un dels debats més controvertits és el relatiu als conceptes més adequats per referir-

se a les persones que es troben en la situació de moviment forçat. En els últims anys 

s'han utilitzat múltiples termes per a fer referència a aquestes realitats que involucren, 

d'una banda, la mobilitat forçada de les persones i, per una altra, el factor ambiental 

o climàtic.  
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En aquest sentit, cal tenir en compte que, actualment, no existeix cap definició o 

estatut internacionalment acordat que contempli ni una denominació ni una definició 

d’aquesta realitat. De manera que cada institució utilitza aquella conceptualització 

més convenient i freqüentment adaptada a les seves pròpies intencions, interessos o 

àmbit d'actuació, contribuint encara més a la confusió global. 

De fet, molt sovint, la terminologia utilitzada sorgeix de la combinació dels termes (1) 

desplaçament/migració/refugi amb (2) ambiental/climàtic. Totes les combinacions 

existents compten amb les seves avantatges i els inconvenients, així com amb major 

o menor acceptació per part dels diferents actors involucrats (acadèmia, societat civil, 

responsables de polítiques, etc.). 

Quant a la primera part de la terminologia (desplaçament/migració/refugi), la veritat 

és que tots són conceptes bastant difusos i amb diferents interpretacions. Així i tot, en 

general existeix un ampli consens en què els “desplaçaments” són moviments forçats. 

Malgrat existir un menor consens sobre aquest aspecte, se sol entendre que els 

“desplaçaments forçats” són moviments predominantment de caràcter intern, és a dir, 

que es produeixen en el territori d’un mateix Estat, sense el creuament de fronteres 

internacionals. Així, sovint s'empra la definició dels Principis Rectors dels 

Desplaçaments Interns16 que, a més, inclou una referència específica als “desastres 

naturals o causats per l'ésser humà”: 

“(…) s'entén per desplaçats interns les persones o grups de persones que s'han 

vist forçades o obligades a escapar o fugir de la seva llar o del seu lloc de 

residència habitual, en particular com a resultat o per a evitar els efectes d'un 

conflicte armat, de situacions de violència generalitzada, de violacions dels 

drets humans o de catàstrofes naturals o provocades per l’ésser humà, i que 

no han travessat una frontera estatal internacionalment reconeguda” (article 2). 

Respecte al terme “migració”, a nivell internacional no hi ha una definició 

internacionalment acordada i existeix també discussions: des d'alguns sectors s'entén 

aquesta terminologia com a sinònim de mobilitat humana per raons econòmiques en 

el marc de les mobilitats voluntàries (ACNUR, 2019), mentre que unes altres inclouen 

també la mobilitat forçada. Així mateix, algunes veus limiten aquesta terminologia als 

moviments internacionals de determinada durada i altres inclouen també els 

moviments interns. Per a l’OIM, per example, aquest terme “reflecteix l'enteniment laic 

comú d'una persona que s'allunya del seu lloc de residència habitual, ja sigui dins d'un 

país o a través d'una frontera internacional, de manera temporal o permanent, i per 

diverses raons”17 (OIM, 2019, p. 132). 

                                                
16 Principios  Rectores  de  los  Desplazamientos  Internos.  Consejo Económico  y  Social-Comisión  
de  Derechos  Humanos,  54o  período  de  sesiones E/CN.4/1998/53/Add.2,  de  11  de  febrero  de  
1998.  
17 Traducció propia. 
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En relació amb el concepte de “refugi”, en general, s'equipara a una forma de mobilitat 

humana extremadament forçada. També se sol entendre que equival a moviments 

internacionals, encara que hi ha els qui ho utilitzen també per a incloure la mobilitat 

interna forçada, especialment per emfatitzar el grau de vulnerabilitat i la gravetat de 

les situacions a les que s’enfronten les persones afectades (Biermann i Boas, 2010; 

Avidan i Kent, 2018; Ahmad i  Maas-Albert, 2020; Pajares, 2020).  

El concepte jurídic de persona refugiada es troba regulat, principalment, en la 

Convenció de Ginebra sobre l'Estatut dels Refugiats18 (1951) i el seu Protocol de Nova 

York19 (1967). La Convenció ginebrina defineix a les persones refugiades com 

aquelles que: 

“(…) a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, 

nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinions polítiques, es trobi 

fora del país de la seva nacionalitat i no pugui o, a causa de aquests temors, 

no vulgui acollir-se a la protecció de tal país; o que, mancant de nacionalitat i 

trobant-se, a conseqüència de tals esdeveniments, fora del país on abans 

tingués la seva residència habitual, no pugui o, a causa de aquests temors, no 

vulgui tornar a ell” (article 1). 

En aquest sentit, tal i com es pot observar, la Convenció de Ginebra estableix uns 

paràmetres molt clars, en els que les persones sol·licitants d'asil han de provar per tal 

de poder beneficiar-se de l'estatut de persona refugiada. Entre les causes que poden 

motivar la situació de les persones refugiades no es troben, explícitament, les 

ambientals o climàtiques i, a més, moltes vegades en el cas de la mobilitat humana 

induïda per les diferents formes de degradació ambiental és complicat identificar 

l'element de persecució. Així mateix, la majoria d'aquests moviments ocorren a nivell 

intern, sense creuar fronteres internacionals (McAdam i Weerasinghe, 2020).  

A més, moltes de les persones que es troben en aquesta situació no volen ser 

reconegudes com a refugiades per diversos motius, entre els quals es troben la por a 

l'estigma i al racisme i xenofòbia que solen sofrir les persones refugiades. Així mateix, 

en general prefereixen quedar-se en el seu territori i exigeixen que, en lloc d'estar 

dedicant-se esforços a la reconfiguració jurídica del refugi, els esforços es dirigeixin a 

les mesures d'adaptació in situ. Aquests són alguns dels motius pels quals, almenys 

fins al moment, des d'alguns sectors es rebutja la idea del refugi ambiental o climàtic. 

D'altra banda, especialment des de organitzacions de la societat civil (per exemple: 

Alianza por la Solidaridad, 2020; Climate Refugees, s.d.), s'argumenta que encara 

que sigui complicat ampliar o entendre d'una manera més extensiva aquest concepte, 

la Convenció ja té 70 anys i és necessari adaptar-la a les noves realitats del segle 

                                                
18  Convención  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados.  Serie  Tratados  de Naciones  Unidas,  1951, 
no  545,  vol.  189,  p.  137.  Ginebra.   
19 Protocolo  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados.  Serie  de  Tratados  de Naciones  Unidas, 1964,  
vol.  606,  núm.  8791,  p.  267.  Nueva  York.  
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XXI, en les quals la vulneració de drets ambientals és un factor de creixent importància 

en la mobilitat humana forçada.  

Quant a la segona part de la terminologia (ambiental/climàtic), també és important 

entendre les diferències i connexions. En general, quan es parla de factors ambientals 

que indueixen la mobilitat humana s’està fent referència a la majoria de les situacions 

esmentades en l'apartat anterior (desastres industrials, contaminació, construcció de 

projectes de “desenvolupament”, etc.); mentre que quan es parla de factors climàtics 

es fa referència a l'elevació del nivell del mar, les sequeres, etc. Els desastres 

ocasionats per una incorrecta o insuficient gestió dels fenòmens naturals estarien en 

totes dues categories, doncs perquè encara que alguns poden estar relacionats amb 

el canvi climàtic, no tots ho estan, com els terratrèmols i les erupcions volcàniques. 

Es pot entendre l'ambiental com una categoria més àmplia dins de la qual s'inclou el 

climàtic. 

Ara com ara, una de les denominacions més utilitzades i reconegudes a nivell 

internacional és la definició de l'OIM, que entèn les “migracions ambientals” com 

aquelles: 

“persones o grups de persones que, principalment en raó d'un canvi sobtat o 

progressiu en el medi ambient, que incideix adversament en les seves vides o 

en les condicions de vida, es veuen obligats a abandonar el lloc habitual de 

residència, o opten per fer-lo, ja sigui temporalment o amb caràcter permanent, 

i que es desplacen dins del país o a l'estranger”20 (OIM, 2919, p.31). 

Així mateix, l'organització defineix les migracions climàtiques com: 

“el trasllat d'una persona o grups de persones que, predominantment, per 

canvis sobtats o progressius en l'entorn degut a l'efecte del canvi climàtic, estan 

obligades a abandonar el seu lloc de residència habitual, o opten per fer-ho, ja 

sigui de manera temporal o permanent, dins d'un Estat o travessant una 

frontera internacional”21 (OIM, 2019, p.64). 

També val la pena destacar les definicions que s'inclouen en el “Diccionari de 

l'emergència climática” (Termcat, 2020): 

“Migrant ambiental: Persona que es veu obligada a abandonar el seu lloc de 

residència habitual, de manera temporal o permanent, a causa d'una 

degradació ambiental que afecta negativament les seves condicions de vida, 

especialment en contextos de vulnerabilitat”. 

                                                
20 Traducció propia. 
21 Traducció propia. 
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  “Migrant climàtic: Migrant ambiental que es veu obligat a abandonar el seu lloc 

de residència habitual a causa de la degradació ambiental provocada pel canvi 

climàtic”. 

En aquest diccionari s'utilitza la mateixa definició per als desplaçaments ambientals, 

però en una nota a peu de pàgina descriuen que “la denominació desplaçat ambiental 

| desplaçada ambiental se sol aplicar, específicament, als migrants ambientals que 

canvien el seu lloc de residència habitual dins el mateix Estat”. 

Caldria destacar que en cap d'aquestes definicions es fa referència explícita a les 

dones i nenes o als grups de poblacions més vulnerables en el context de 

desplaçament ambiental, com ara els pobles indígenes o les persones malaltes. Per 

tant, si bé aquestes definicions contribueixen a trobar cert consens en la realitat dels 

moviments forçats de persones per factors ambientals, la neutralitat del llenguatge 

injustament invisibilitza la situació de les dones i nenes en contextos de degradació 

ambiental que impulsen la seva fugida. 

En aquest informe, s’utilitza la terminologia de “desplaçament ambiental” o 

“desplaçament forçat per raons ambientals” per a incidir en el caràcter forçat 

d'aquestes formes de mobilitat humana, no sols fent referència als moviments interns, 

sinó incloent també la mobilitat forçada internacional induïda per la vulneració dels 

drets ambientals. Així mateix, s’inclou en l’anàlisi totes les formes de degradació 

ambiental, esmentades en l'apartat anterior,  com a factors inductors d'aquests 

desplaçaments. 

5.3. Xifres 

Tal i com es constatava en l'informe de 2018 de la Plataforma Migracions Climàtiques, 

“un altre dels aspectes més controvertits en relació a les migracions climàtiques, (…) 

està relacionat amb les xifres, és a dir, amb el nombre de persones que s'han 

traslladat, es traslladen i es traslladaran per motius climàtics. (…) al no existir una 

denominació i una definició clara i acceptada internacionalment, resulta molt complicat 

comptar amb les xifres adequades. El problema de fons en tots dos casos se sustenta 

en la complexitat d'aquestes migracions deguda a la multiplicitat de factors que les 

indueixen, a la freqüent dificultat a la hora d'establir el nexe entre un determinat 

moviment de població i el canvi climàtic i a la manca d'una metodologia comuna i de 

dades estadístiques fiables que recullin les causes dels moviments migratoris”22 

(Felipe, 2018, p. 22). 

De fet, s'han realitzat múltiples intents per a quantificar els desplaçaments ambientals 

i climàtics. Unes de les primeres projeccions van ser les Myers i Kent (1995), que 

vaticinaven en diverses publicacions que en 2025 haurien prop de 200 milions del que 

denominaven environmental refugees. Per part seva, anys més tard Christian Aid 

                                                
22 Traducció propia. 
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(2007) preveia que en 2050 haurien més de mil milions de persones migrants 

climàtiques si no es prenien les mesures necessàries. 

Més recentment, organitzacions internacionals -com per exemple el Banc Mundial, als 

seus informes Groundswell (Rigaud, et al 2018 i Clement, et al 2021) han realitzat 

intents similars. No obstant això, cresulta com menys paradoxal que aquesta 

institució, que mitjançant el finançament de projectes de “desenvolupament” ha forçat 

el desplaçament de milers de persones, publiqui un informe sobre migracions 

climàtiques). Segons aquest informe del Banc Mundial, en el pitjor dels escenaris 

climàtics s'esperarien més de 140 milions de desplaçaments interns en 2050. En la 

mateixa línia, l'Institut per l’Economia i la Pau publicava en el seu informe 

Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace que, en 2050, 1.200 milions 

de persones serien desplaçades a causa de les “amenaces ambientals” (Institute for 

Economics & Peace 2020). 

Si bé aquestes xifres han estat replicades en nombrosos informes, articles acadèmics 

i de premsa, també han rebut fortes crítiques. Alguns dels motius que conviden a 

desconfiar d'aquesta mena de projeccions són (Felipe, 2021): 

● Freqüentement no tenen en compte que no existeix una relació “simple i 

directa” entre la degradació ambiental o els impactes de la crisi climàtica i la 

mobilitat humana, ni que els desplaçaments ambientals són multicausals i que 

és molt complicat identificar quan la degradació ambiental és la causa principal 

o un factor subjacent de la mobilitat.   

● Sovint manquen d'evidència empírica, es basen en metodologies no 

consolidades i barregen conceptes com a mobilitat interna i internacional, 

forçada i “voluntària” i, fins i tot, factors de degradació ambiental (contaminació 

atmosfèrica, desplaçaments per projectes de desenvolupament, terratrèmols, 

etc.) i climàtics (elevació del nivell de la mar, sequeres prolongades, etc.). 

● Amb freqüència s'està calculant la quantitat de població en risc. Això no equival 

necessàriament a la població migrant, ja que moltes persones podran adaptar-

se als riscos climàtics sense haver de traslladar-se, unes altres, encara que 

afectades, no podran marxar-se per falta de recursos i altres no voldran fer-ho, 

sinó que romandre en les seves llars mentre puguin. 

Aquestes projeccions suposen un perill. Descriure aquest fenomen com a futures 

onades o moviments massius de persones que es traslladen en massa des de 

Llatinoamèrica als Estats Units, per exemple, o des d'Àfrica, cap a Europa porta més 

conseqüències negatives que positives. Aquestes narratives han estat utilitzades per 

governs negacionistes del canvi climàtic i per a justificar polítiques migratòries 

restrictives amb un nou argument que justifica el tancament encara més de les 

fronteres, fins i tot davant emergències humanitàries. També han estat utilitzades per 

a justificar la securitizació i militarització de les fronteres, perquè s'entenen aquests 

moviments de població com una crisi incipient per al Nord global. Amb aquestes 

narratives basades en la “por a la invasió” es busca despertar el temor a un món en 
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el qual el Nord global es veu envaït per persones que fugen del Sud Global, portant 

amb si caos, conflictes i actuant per a desestabilitzar les democràcies (Felipe, 2020 i 

2021; Viso, 2020; Nash i Zickgraf, 2020). 

D'altra banda, el Centre per al Monitoratge del Desplaçament Intern (IDMC, per les 

seves sigles en anglès) publica anualment un informe en el qual recopilen dades de 

desplaçament intern associats a dues grans categories: desastres i conflictes. El 

IDMC basa la seva anàlisi en rigorosos estudis de les dades recopilades des d'una 

gran varietat de fonts, que inclouen governs locals i nacionals, organitzacions 

internacionals i la societat civil (IDMC, s.d.) 

Segons aquesta organització, al 2016 es van registrar 24,2 milions de nous 

desplaçaments associats a desastres, mentre que, al 2017 va haver-hi un total de 

18,8 milions. Al 2018, 17,2 milions i al 2019, 24,9 milions. L’any 2019 es va produir un 

nou rècord: el 75% del total de nous desplaçaments es relaciona amb els desastres. 

I al 2020, com ja s’ha comentat, prop de 30,7 milions de persones es van desplaçar 

per desastres geofísics (655.000 nous desplaçaments) i meteorològics (30 milions) 

(IDMC, 2021; Felipe, 2021). Resulta important visibilitzar que aquestes estadístiques 

no estan disgregades per raó de sexe ni de gènere, amb la qual cosa, no es coneix el 

percentatge de dones i homes involucrats, tot i que se sol afirmar que en els últims 

anys s’ha produït una “feminització global” dels moviments migratoris (Zlotnik, 2003). 

Segons la IOM, es donen tres grans causes que expliquen la migració femenina: 

econòmiques, socials i criminals, com veurem detalladament a continuació.  

D'acord amb les dades de l'ACNUR, les dones han representat més del 50% de la 

població refugiada mundial dels camps sota mandat de l'ACNUR fins recentment. En 

l'últim any, els homes han pujat fins al 51,69% en els camps situats en països 

fronterers al país d‘origen. No obstant això, es continua produint un increment del 

nombre de dones en les figures amb menor protecció perquè el número de 

desplaçaments interns ha augmentat (hi ha deu milions més de desplaçats interns 

que de refugiats que creuen una frontera), arribant a ser el 51,77% de la població 

desplaçada internament23. Per contra, quan es consideren les xifres de sol·licituds 

d'asil individuals en tercers països la seva presència disminueix (fins al 41%), 

probablement perquè aquest tipus de mobilitat requereix comptar amb recursos 

suficients per a emprendre-la (Mckay, 2003)24.  

                                                
23 Poden consultar-se les estadístiques oficials sobre la població refugiada i altres aspectes en els informes anuals 

emesos per l'ACNUR o les seves bases de dades. UNHCR - Statistics & Operational Data (en línia) 

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (consulta en 7 de setembre de 2021). 
24 En aquesta mateixa línia, d'acord amb les dades oficials de l'Oficina d'Asil i Refugi i el Ministeri d'Interior, les 

dades mostren que a Espanya se escurça una mica la proporció de sol·licitants d'asil homes i dones en 2019 
(54,56% i 45,43%). Malgrat tenir aquestes dades, insisteixo que no hi ha un desglossament de dades sobre el 
reconeixement de l'estatut segons els motius, la qual cosa seria el més oportú per a poder fer anàlisis completes 
sobre la matèria que ens ocupa. OAR: Asil en xifres 2019: 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201562/asilo_en_cifras_2019_126150899.pdf/15f04b97-06e9-
4ab0-ba20-7d90ebec1f13 (última consulta 25 de setembre de 2020).  
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Si bé en la majoria de les ocasions els motius de fugida es corresponen amb els 

convencionals, des de finals del segle XX l’esmentada “feminització” també ha arribat 

a l'asil i a les experiències persecutòries singularment considerades. Amb aquest 

terme es fa referència a les experiències de persecució en les quals el gènere és el 

motiu o la violència de gènere la forma que revesteix l'acte de persecució (Roberts, 

2002: 191 i 194). Aquests dos supòsits s'excloïen en un primer moment de la protecció 

de l'asil degut a la interpretació restrictiva d'aquest marc - com també ocorre amb els 

desplaçaments ambientals - i perquè la violència de gènere no es considerava prou 

greu com per constituir un acte de persecució (Heyman, 2005: 730 i Mckay, 2003: 454 

i 455).  

No obstant, com ara veurem, hi hagut una certa evolució en el règim d’asil que ha 

permès estendre la protecció internacional a aquests - encara que de forma irregular 

(Merino, 2012) -, també quan concorre aquesta dimensió juntament amb altres, com 

ara els casos de desplaçaments per motius ambientals. Malauradament, no hi ha 

hagut una evolució en aquest sentit, i encara són insuficients els mecanismes de 

protecció de drets de les persones desplaçades, així com el marc normatiu i les seves 

interpretacions, que tendeixen a tractar de forma separada ambdues realitats.  

5.4. Les limitacions jurídiques del reconeixement i protecció 

Una de les qüestions més importants en relació als desplaçaments ambientals, 

sobretot en casos de mobilitat internacional resideix en com protegir aquestes 

persones, doncs, el reconeixement jurídic d'aquestes realitats és encara escàs. En 

els últims anys, s'han desenvolupat diferents propostes per a superar els “buits 

jurídics”. Així, al costat de l'abundant doctrina que convida a l'adaptació dels 

instruments existents en el Dret internacional (Cooper, 1998; Felipe, 2019b), també 

s'han desenvolupat diverses propostes sobre la possibilitat d’adoptar un tractat 

internacional ad hoc (Hodkinson, 2011; Prieur, 2011) o un Protocol a la Convenció 

Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) de 1992 (Biermann i 

Boes, 2008; Gogarty, 2011). Igualment, s'han promogut altres alternatives amb 

diferents graus d'acceptació, com els Principis de Península (Displacement Solutions, 

2013) o la Iniciativa Nansen (Nansen Initiative, 2015). 

En els següents apartats s'analitza la possible aplicació dels règims jurídics del refugis 

i/o del desplaçament intern, segons si qui es trasllada creua o no una frontera 

internacionalment reconeguda, i de l’apatrídia, en cas de pèrdua de nacionalitat, com 

podria ocórrer, per exemple, en els casos dels petits Estats insulars amenaçats per 

l'elevació del nivell del mar. En tots ells, la referència a la situació de les dones i les 

nenes és neutra. 

5.4.1. L'estatut de persona refugiada 

Una possibilitat per a protegir les persones desplaçades ambientals quan travessen 

fronteres internacionals podria consistir en l'aplicació de la definició legal de “refugiat” 
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i, per tant, dels drets de les persones refugiades regulats en la Convenció sobre 

l'Estatut dels Refugiats de 1951 i el seu Protocol de 1967 (“Convenció de Ginebra”, 

d'ara endavant). No obstant això, hi ha tot un seguit de limitacions, que cal analitzar i 

que reprendrem a continuació. 

D'acord amb aquesta normativa, una persona “refugiada” es defineix com algú que: 

 “(...)a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, 

nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinions polítiques, es troba 

fora del país de la seva nacionalitat i no pugui o, a causa d'aquests temors, no 

vulgui acollir-se a la protecció de tal país; o que, mancant de nacionalitat i 

trobant-se, a conseqüència de tals esdeveniments, fora del país on abans 

tingués la seva residència habitual, no pugui o, a causa d'aquests temors, no 

vulgui tornar a ell”25. 

En aquest sentit, en relació amb el concepte jurídic de persona refugiada, és necessari 

assenyalar, en primer lloc, que aquesta definició només s'aplica a les persones que 

ja han travessat una frontera internacional i, com s’ha analitzat anteriorment, la 

majoria dels desplaçaments ambientals es produeixen internament. En segon lloc, 

existeixen altres dificultats a l'hora d'aplicar la definició jurídica de persona refugiada 

als desplaçaments ambientals. Per exemple, és difícil constatar que la degradació 

ambiental pugui constituir un motiu de persecució, en el sentit jurídic de la paraula, 

perquè la “persecució” implica violacions dels drets humans que són força greus, a 

causa de la seva naturalesa o a causa de la seva repetició. Tornarem a això més 

endavant.   

En tercer lloc, segons la Convenció de Ginebra, les persones refugiades fugen del 

seu propi govern (o d'agents privats dels quals el govern no pot o no vol protegir-los 

d'ells), però una persona que fuig dels efectes de la degradació ambiental no escapa 

necessàriament del seu govern. En quart lloc, en relació amb l'element de la 

“persecució”, la Convenció de Ginebra requereix que tal persecució sigui per motius 

de raça, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a determinat grup social. 

Aquesta qüestió és també problemàtica donat que els efectes de la degradació 

ambiental són en gran manera indiscriminats, en lloc d'estar vinculats a les 

característiques particulars, com els antecedents d'una persona o les seves creences. 

En conseqüència, és difícil d'establir l'argument que les persones afectades per la 

degradació ambiental poguessin constituir “un determinat grup social”, perquè el dret 

exigeix que el grup ha d'estar connectat per una característica fonamental, immutable, 

que no sigui el risc de persecució per si mateix. 

No obstant això les limitacions esmentades, és necessari precisar que la Convenció 

de Ginebra pot aplicar-se en situacions específiques, per exemple, quan “les víctimes 

de desastres naturals fugen pel fet que el seu govern ha retingut o obstruït 

deliberadament l'assistència amb la finalitat de castigar-les o marginar-les a causa 

d'algun dels cinc motius [de la Convenció]” (ACNUR, 2009). Tot i així, continuen 

                                                
25 Traducció propia.  
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existint excepcions limitades on l'exposició a l'impacte en el clima o la degradació del 

medi ambient podria equivaldre a persecució per una raó prevista per la Convenció. 

Un exemple seria quan les polítiques del govern estiguessin dirigides a determinats 

grups que depenen de l'agricultura per a la seva supervivència, on el canvi climàtic ja 

estigués obstaculitzant aquesta subsistència. Un altre exemple seria una fam induïda 

per un govern que destrueix cultius, contamini l'aigua o contribueixi a la destrucció del 

medi ambient en contaminar la terra i l'aigua26. 

A més de la Convenció de Ginebra, a nivell regional l'estatut de refugiat es reconeix 

en dos instruments internacionals més: la Convenció de l'Organització de la Unió 

Africana sobre els Refugiats de 196927 i la Declaració de Cartagena sobre els 

Refugiats de 198428. Ambdues constitueixen prominents instruments regionals sobre 

persones refugiades que amplien la definició de refugiat per a Àfrica i Amèrica Llatina, 

proposant nous enfocaments per a les necessitats humanitàries de les persones 

refugiades i desplaçades amb un esperit de solidaritat i cooperació. Ambdues 

inclouen, entre les causes de reconeixement de l’estatut, les situacions que han alterat 

greument l'ordre públic, que, d’alguna forma, podria equiparar-se a la degradació 

ambiental com causa de fams i sequeres. 

La Convenció de la OUA afegeix a la definició de persona refugiada que estableix 

Ginebra, de manera que s'atorga l'estatut de persona refugiada a les persones 

obligades a sortir del seu país d'origen “(…) a causa d'una agressió exterior, una 

ocupació o una dominació estrangera, o d'esdeveniments que pertorbin greument 

l'ordre públic”. I la Declaració de Cartagena també aplica la condició de refugiat a les 

persones que la seva “(…) vida, seguretat o llibertat han estat amenaçades per la 

violència generalitzada, l'agressió estrangera, els conflictes interns, la violació 

massiva de drets humans o altres circumstàncies que hagin pertorbat greument l'ordre 

públic”. Aquesta referència a circumstàncies que pertorbin l'ordre públic ha estat 

interpretada com a clau per a incloure els refugiats ambientals. Així i tot, la Convenció 

de la OUA només permet que aquelles persones que sofreixen un “fundat temor a ser 

perseguides” qualifiquin com a refugiades, mantenint-se un dels inconvenients 

assenyalats en l'anàlisi de la Convenció de Ginebra de 1951. A més, de moment, els 

principals inconvenients per a ampliar la protecció en cas de desplaçaments 

ambientals són que, d'una banda, tenen caràcter regional, no universal, i, d'altra 

                                                
26 SERAC; CESR contra Nigèria, Decisió respecte a la comunicació Nº 155/96, ACHPR/COMM/A044/1, 

XV informe anual de l’activitat de la Comissió Africana de Drets Humans i dels Pobles (7 de maig de 
2002), annex V, paràgraf 44. Cooper (1998)  argumentava que la dessertificació al Sahel africà i 
l’explosió nuclear a Txernòbil van constituir persecució.  
27 Convención de la OUA por la que se regulan los Aspectos Específicos de Problemas de los 
Refugiados en África (adoptada 10 septiembre 1969, entró en vigor el 20 de junio de 1974) 1001 UNTS 
45. 
28 Declaració de Cartagena sobre Refugiats (Adoptada pel "Col·loqui Sobre la Protecció Internacional 

dels Refugiats en Amèrica Central, Mèxic i Panamà: Problemes Jurídics i Humanitaris", celebrat en 
Cartagena, Colòmbia, del 19 al 22 de novembre de 1984) en ‘Annual Report of the Inter-American 
Commission on Human Rights’ (1984- 85) OAS Doc OEA/Ser.L/V/II.66/doc.10, rev 1, 190-3. 
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banda, no recullen específicament els motius ambientals. A més, la Declaració de 

Cartagena és un instrument jurídicament no vinculant. 

La no adequació de l’estatut de persona “refugiada” per a casos de desplaçament 

ambiental, per factors climàtics, ha estat confirmada per alguns casos a Austràlia i 

Nova Zelanda, en els quals alguns habitants de Tuvalu i Kiribati han sol·licitat el 

reconeixement d'aquesta condició de refugiat pels impactes del canvi climàtic. No 

obstant això, en cap d'ells es va admetre el reconeixement de tal condició de persona 

refugiada29. 

5.4.2. La condició de persona desplaçada interna 

D'altra banda, quan el desplaçament es produeix dins de les fronteres d'un mateix 

país, la protecció podria regir-se pels Principis Rectors dels Desplaçaments Interns, 

de 199830. Els Principis Rectors contemplen expressament la protecció de les 

persones desplaçades a causa de desastres naturals o provocats per l'ésser humà i 

contenen importants proteccions dels drets humans en tals casos. Segons els 

Principis Rectors, el desplaçament es produeix quan les: 

“persones o grups de persones [...] s'han vist forçades o obligades a escapar o 

fugir de la seva llar o del seu lloc de residència habitual, en particular com a 

resultat o per a evitar els efectes d'un conflicte armat, de situacions de violència 

generalitzada, de violacions dels drets humans o de catàstrofes naturals o 

provocades per l'ésser humà”.31 

El principal problema de l'aplicació d'aquest instrument radica en el fet que no és 

obligatori i no cobreix els desplaçaments internacionals. 

Per part seva, la Convenció de Kampala sobre els Desplaçats interns de la Unió 

Africana32 és el primer tractat internacional vinculant sobre desplaçament intern que 

ofereix importants proteccions dels drets humans per a les persones desplaçades a 

causa de factors ambientals. L'article 5.4 de la Convenció crida als Estats a l'adopció 

de mesures “per a protegir i ajudar a les persones que han estat desplaçades 

internament a causa dels desastres naturals o produïts per l'ésser humà, incloent el 

canvi climàtic”. Malgrat la seva gran importància, també presenta diverses limitacions, 

ja que no inclou la situació d'aquelles que travessen fronteres internacionals i, 

igualment, l'abast de la seva aplicació és regional. 

                                                
29 Apelació de Refugiats Nº 72189/2000, Autoritat d’Apel·lacions de l’Estatut de Refugiats de Nova 
Zelanda, 17 d’agost de 2000, paràgraf 13. Veure també 0907346 [2009] RRTA 1168 (10 de desembre 
de 2009) párrafo 51 (Tribunal de Revisió de Refugiats d’Austràlia). 
30 Principis Rectors dels Desplaçaments Interns, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2 (adoptats el 11 de 

febrer de 1998). 
31 Traducció propia. 
32 Convenció de la Unió Africana per la Protecció i l'Assistència de les Persones Internament 
Desplaçades a Àfrica (adoptada el 22 d’octubre de 2009, en vigor des del 6 de desembre de 2012). 
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5.4.3. L'estatut d'apàtrida 

La inhabitabilitat progressiva o desaparició permanent del territori d'alguns petits 

Estats insulars d'escassa elevació a causa de l'augment del nivell de la mar i a altres 

efectes del canvi climàtic representa un panorama poc encoratjador per a la població 

d'aquestes regions. Aquestes circumstàncies han impulsat la discussió sobre si a llarg 

termini podria arribar a considerar-se'ls persones apàtrides, en sentit jurídic (McAdam, 

2010). 

La definició d’“apàtrida”, inclosa en l'article 1 de la Convenció sobre l'Estatut dels 

Apàtrides de 195433, restringeix deliberadament el seu abast a la persona que “(…) 

no sigui considerada com a nacional seu per cap Estat conforme a la seva legislació”. 

Sobre aquest tema, malgrat la situació de pèrdua total del territori d'un Estat, existeix 

una presumpció general de continuïtat de la condició d'Estat i de personalitat jurídica 

internacional en virtud del Dret internacional. Així, la condició d'Estat no es perd de 

manera automàtica amb la pèrdua de territori habitable, ni està necessàriament 

afectada pels moviments de població34. 

La situació d’apatria per a les dones és especialment greu i afegeix una nova capa de 

vulnerabilitat en el cas de les dones migrants, doncs en molts països moltes dones no 

tenen dret a la nacionalitat com a punt de partida, amb la qual cosa dificulta encara 

més l’exercici dels seus drets civils i polítics, així com la seva llibertat de circulació. 

Aquest fet, en contextos de degradació ambiental pot representar que les dones es 

quedin atrapades en origen. Alguns d’aquests paísos són Arabia Saudita, Bahrein, 

Barbados, Bahamas, Burundi, Irak, Jordania, Líban, Malasia, Nepal i Omàn, molts 

d’ells greument afectats per factors polítics i econòmics, que junt amb els efectes del 

canvi climàtic, com la desertificació, fan més difícil la persistència en origen i la 

supervivència en trànsit, especialment de les dones. La denegació o pérdua de la 

nacionalitat suposa per a les dones no estar protegides ni reconegudes per cap Estat 

i moltes vegades aquesta manca d'identitat legal els persegueix tota la vida, i amb ella 

la falta d'accés a l'educació, a l'atenció mèdica o la impossibilitat de contraure 

matrimoni. 

En el cas de la possible desaparició o inhabitabilitat dels petits Estats insulars, la 

Convenció de 1954 no protegiria els seus habitants tret que el país en qüestió hagués 

retirat formalment la nacionalitat de les persones, la qual cosa resulta improbable per 

les obligacions imposades pel dret dels drets humans. No obstant això, si un país es 

reconeix com a inexistent, llavors la seva antiga població estaria coberta per la 

definició d’“apàtrida”, sempre que no hagués adquirit una nova nacionalitat. Això 

                                                
33 Convenció sobre l’Estatut dels Apàtrides (adoptada el 28 de setembre de 1954, entrada en vigor el 
6 de juny de 1960) 360 UNTS 117. 
34 D'acord amb el Dret internacional, un “Estat” existeix si reuneix quatre elements constitutius: si un 

territori definit té una població permanent, un govern eficaç i la capacitat d'entaular relacions amb altres 
països. Veure l'article 1 de la Convenció de Montevideo sobre els Drets i els Deures de 1933. 
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obligaria els països signataris a proporcionar a aquestes persones en el seu territori 

els drets continguts en aquest tractat. 

El reconeixement d'aquesta possibilitat sembla ser remota, per diferents motius: un, 

per la novetat d'aquesta situació, que no determina si els Estats estarien disposats a 

considerar que un país preexistent ha “desaparegut” i, dos, que la Convenció només 

obliga als pocs Estats que l'han ratificat i, per tant, són escassos els que reconeixen 

aquest estatut. Així i tot, des d'organitzacions internacionals com la OIM consideren 

que la inundació permanent del territori insular d'un Estat podria, potencialment, forçar 

al fet que s'emprés la Convenció de 1954 per a protegir els drets de les persones 

nacionals d'aquests Estats (OIM, 2014). 

En tot cas, la potencial desaparició dels Estats insulars pels efectes del canvi climàtic 

augmenta el risc de generar el fenomen de l’apatrídia de facto a gran escala, que 

podria convertir-se en apatridia de iure si es considerés que l'Estat afectat ha cessat 

la seva existència (Park, 2011) i en cas que no haguessin adquirit una altra 

nacionalitat. Així mateix, és molt important aplicar els principis establerts en l'altre pilar 

de la protecció davant l’apatrídia, és a dir, la Convenció per a Reduir els Casos 

d’Apatrídia de 196135.  

Així mateix, el CEDAW, en les seves observacions finals sobre Tuvalu, s’ha 

pronunciat sobre aquesta qüestió assenyalant que: 

“El Comitè recomana que l'Estat part elabori plans de gestió de desastres i 

atenuació dels seus efectes per respondre al possible desplaçament i / o 

apatrídia resultants del canvi climàtic i ambiental i que les dones, incloses les 

de les illes perifèriques, es tinguin en compte en els processos de planificació 

i en l'adopció d'aquestes estratègies. s’encoratja a l'Estat part al fet que demani 

assistència a l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 

Refugiats a aquest efecte. El Comitè recomana que l'Estat part garanteixi la 

incorporació d'una perspectiva de gènere en tots els plans i polítiques de 

desenvolupament sostenible”36. 

 

6. Marcs jurídics de protecció en el context dels migracions forçoses arrel dels 

vulneracions dels drets ambientals, amb especial enfoc de gènere, en el Sud 

Global 

En el marc d’aquesta contextualització amb un rerefons de violència epistemològica, 

cal analitzar la resposta jurídica a les vulneracions dels drets ambientals que forcen 

                                                
35 Convenció sobre la Reducció dels Casos d’Apatrídia (adoptada el 30 d’agost de 1961, va entrar en 
vigor el 13 de desembre de 1975) 989 UNTS 175. 
36 Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona, "Observacions Finals de el Comitè per 
a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona a Tuvalu ", 7 de agost de 2009, document de l'ONU 
CEDAW / C / TUV / CO / 2, en paràgraf 56. 
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els procesos de migració humana. És necessari recordar, en primer lloc, l'article 13 

de la Declaració Universal dels Drets Humans de 10 de desembre de 1948 recorda 

que "1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar el seu lloc de residència en 

el territori d'un Estat". De la mateixa manera, segons ho disposa l'apartat 2 de l'article, 

"tota persona té dret a sortir de qualsevol país fins i tot del propi i a tornar al seu país". 

El problema principal és que es parla, per tant, d'un dret de sortida, però no es diu res 

de el dret d'entrada, excepte els casos en què es fuig per persecució (política, ètnica 

o religiosa) en el qual s'aplica el "dret d'asil". Així, el Dret internacional reconeix el dret 

a sol·licitar asil per procurar la protecció a persones que pateixen persecució i temen 

per la seva vida i als quals, en aquestes circumstàncies, sí tindrien un teòric “dret 

d’entrada”. Així, la Declaració Universal sobre Drets Humans reconeix a tota persona, 

en cas de persecució, el dret a buscar asil i a gaudir d'ell en qualsevol país (article 

14); dret a què també es refereix la Declaració sobre l'Asil Territorial de 14 de 

desembre de 1967. Ara bé, aquest dret no s'ha vist acompanyat del dret a l'asil o la 

imposició de l'obligació d’atorgar-lo. Això s'agreuja quan no es considera 

adequadament el reconeixement de la situació específica de la persona refugiada 

ambiental o climàtica com a sol·licitant d'asil, ja que la Convenció de Ginebra de 1951 

no contempla, com hem suggerit, les causes ambientals i climàtiques com 

fonamentadores del refugi i de l'asil. 

 

Per tant, el marc jurídic regulador i “protector” parteix d’un abast molt limitat, 

especialment per les persones desplaçades ambientals i que, evidentment, té 

repercussions agreujades per les dones i nenes, tant sigui per la manca de la 

perspectiva de gènere en els marcs protectors, com per la legitimació de marcs 

jurídics insuficientment capaços per donar resposta a la situació de greu degradació 

ambiental que enfronten molts països del Sud Global, tal i com hem vist als epígrafs 

anteriors. 

6.1. Sobre el dret d'asil amb una perspectiva de gènere 

L'estudi del dret d'asil ha de partir d'una comprensió de les característiques de les 

mobilitats transfrontereres i la resposta jurídica que se lis ha donat. Això ha portat a 

distingir entre desplaçaments forçats i voluntaris (Castles, 1993; Joly, 1999), encara 

que aquesta distinció hagi estat qüestionada en reiterades ocasions (de Lucas, 1995; 

Joly, 2006), convertint-se en paradigma dels primers els corrents de refugiats i 

sol·licitants d'asil. A partir d'una anàlisi històrica de les respostes jurídiques donades 

davant d’una realitat que ha atret recentment l'atenció de la comunitat internacional i 

que ha justificat certs canvis en el règim d'asil en la majoria dels països, se suggereix 

aquí una reflexió que tendeix a promoure, sobretot, la protecció de les persones 

desplaçades per motius ambientals, com hem assenyalat poc abans, posant una 

especial atenció ara pel que fa als desplaçaments per part de dones i nenes. En 

particular, quan els motius de gènere estan presents. Això ens permet fer una 

valoració sobre les mesures adoptades per als reptes inicialment considerats i 

identificar aquells aspectes que mereixen una major reflexió. 
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6.2. Marc normatiu i conceptual  

Com s’ha assenyalat anteriorment, la definició de refugiat de la Convenció sobre 

l'Estatut de Refugiats, prevista en el seu article 1(A)2, requereix per al reconeixement 

de l'estatut la prova individual de diversos elements: primer, la persecució o el temor 

fundat a ser perseguit, exercida per un agent estatal o per la renuència o incapacitat 

de protegir per part de l'Estat del qual s'és nacional. Segon, que el motiu pel qual es 

fuig a un tercer país sigui un o diversos dels motius establerts en la Convenció, quins 

són: raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social i opinions 

polítiques. Tercer, que existeixi un nexe de causalitat entre els dos elements anteriors. 

Això és, que la persecució o el temor a sofrir-la es degui a un o diversos dels motius 

esgrimits en la demanda. 

Aquesta definició és molt important, ja que delimita l'atorgament de el dret d'asil (art. 

14 de la Declaració Universal de Drets Humans) per a aquelles persones que són 

perseguides o tenen la por de ser-ho pel motius polítics especificats en aquesta 

definició37. Aquest dret, a més de comprendre el dret a sortir del propi país (article 13) 

i el dret a la nacionalitat (article 15), proporciona la protecció internacional, prohibint 

als Estats expulsar o retornar a una persona al territori de qualsevol país en el que la 

seva vida o la seva llibertat es troben amenaçades o en què pugui patir tortura, tractes 

inhumans o vulneració dels seus drets humans fonamentals (article 14, conegut com 

a principi del non-refoulement, previst també en l'article 33 de la Convenció sobre 

l'Estatut dels Refugiats de 1951)38.  

                                                
37 Així mateix s'expressa l'article 12 de la Carta Africana de Drets Humans estableix que: "totes les persones tenen 

dret, en cas de persecució, a buscar i obtenir asil en altres països de conformitat amb les lleis d'aquests països i 
les convencions internacionals" . També, l'article 22 de la Carta Americana de Drets Humans estableix que: "tota 
persona té el dret a buscar i obtenir asil en un territori estranger, de conformitat amb la legislació de l'estat i 
convencions internacionals, en cas que estigui sent perseguit per delictes polítics o delictes comuns connexos". 
L'article 28 de la Carta Àrab de Drets Humans proclama que: "Tota persona té dret a sol·licitar asil polític en altres 
països per escapar de la persecució. Aquest dret no podrà ser gaudit per persones enfrontar-se a un procés judicial 
per un delicte penal ordinari. Els refugiats polítics no han de ser extraditables ". L'article 16 de la Declaració de 
Drets Humans de l'ASEAN estableix que: "Tota persona té dret a buscar i rebre asil en un altre Estat de conformitat 
amb les lleis d'aquest Estat i els acords internacionals aplicables". No obstant això, és important assenyalar que 
ni el Conveni Europeu de Drets Humans, ni la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea inclouen 
disposicions particulars sobre el dret a sol·licitar asil. Això clarament demostra que quan es va redactar la 
Convenció de Ginebra de 1951 sobre l'estatut dels refugiats, es va adaptar a les especificitats del context europeu 
en aquest moment, de manera que no hi va haver més necessitat de desenvolupar el dret a sol·licitar asil a les 
convencions regionals posteriors. 
38 La Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants de 1984 també reconeix 

el principi de no devolució en el seu article 3: "1. Cap estat part procedirà a l'expulsió, devolució o extradició d'una 
persona a un altre Estat quan hi hagi raons fundades per creure que estaria en perill de ser sotmesa a tortura. 2. 
A l'efecte de determinar si existeixen aquestes raons, les autoritats competents han de tenir en compte totes les 
consideracions pertinents, inclosos, quan sigui procedent, l'existència a l'Estat que es tracti d'un quadre persistent 
de violacions manifestes, patents o massives dels drets humans ". La Declaració de Cartagena sobre els Refugiats 
(1984) assenyala en la cinquena conclusió: "Reiterar la importància i significació de el principi de no devolució 
(incloent la prohibició del rebuig a les fronteres), com a pedra angular de la protecció internacional dels refugiats. 
Aquest principi imperatiu pel que fa als refugiats s'ha de reconèixer i respectar-se en l'estat actual de el dret 
internacional, com un principi de ius cogens ". La Convenció de l'OUA per la qual es regulen els aspectes específics 
de problemes dels refugiats a l'Àfrica de 1969, reconeix el principi de no devolució a l'article 2: "Cap persona serà 
sotmesa per un Estat membre a mesures com ara la negativa de admissió a la frontera, la devolució o l'expulsió 
que l'obligarien a tornar oa romandre en un territori on la seva vida, la seva integritat corporal o la seva llibertat 
estarien amenaçades ... ". Fins i tot, l'article 19 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (2000 / C 
364/01) ho reconeix establint que "Article 19 Protecció en cas de devolució, expulsió i extradició 1. Es prohibeixen 
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En aquest context, la premisa de la qual partim és que aquesta regulació no estava 

pensada per a les experiències de persecució quan aquestes es devien a motius 

d'afectació del medi ambient, desplaçaments massius, com hem vist abans, ni per 

raons de gènere, fins que les regulacions nacionals van començar a preveure alguna 

resposta explícita. Amb tot, i malgrat haver-se previst a vegades, aquestes respostes 

han suposat interpretacions o directrius poc pacífiques o han atorgat una protecció 

menor que per a la resta dels motius. Com tractem d'argumentar en endavant, ha 

estat aquesta dissonància entre la normativa i les circumstàncies actuals una ocasió 

perduda per a estendre de manera efectiva la protecció de l'estatut de refugiat a 

aquestes ja no tan noves realitats, i encara avui continua sent problemàtica. 

Finalment, es proposen raons i arguments per a una reflexió crítica sobre el marc 

normatiu europeu que tendeixi a assegurar la protecció de les refugiades i els seus 

drets.  

Dos impediments rellevants per a una evolució del dret d'asil orientada cap a la 

inclusió dels supòsits esmentats assimilables als motius inicialment inclosos en el text 

convencional han estat la vaguetat i rigidesa conceptual del marc jurídic de referència, 

així com la falta de voluntat dels Estats per a modificar-lo (Fitzpatrick, 1996). Mentre 

la rigidesa es deu a les dificultats per modificar la Convenció de Ginebra, la vaguetat 

exigeix una interpretació (com la que cal fer en relació a la indefinició dels motius 

convencionals o en el propi terme de persecució) que ha donat resultats en un doble 

sentit. D'un costat, ha permès que a vegades s'estengui la protecció de la Convenció 

a noves realitats, per exemple, a algunes de les demandes basades en el gènere39. 

D'un altre, s'ha interpretat l'asil a vegades de manera restrictiva en relació a situacions 

similars a les anteriors al·legant que stricto sensu no tenen cabuda en el marc 

convencional. Ni què dir sobre els desplaçaments massius o aquells deguts a causes 

que tenen a veure amb el medi ambient que han estat rebutjats constantment 

justament per una valoració sobre el dany que això ocasiona.  

El caràcter normatiu del concepte de refugiat es posa de manifest en exigir la 

concurrència de determinats elements per a reconèixer l'estatut (Skran, 1992), el 

significat del qual s'ha anat construint mitjançant las interpretacions per part del 

Comitè executiu de l'ACNUR principalment, així com pels òrgans judicials nacionals. 

En aquest sentit l'exili significa una fugida individual per un temor fundat a la 

persecució basat en unes raons o motius determinats (Tuitt, 1999; Goodwin-Gill, 

1989). Això ha provocat que les situacions de vulneracions generalitzades de drets 

humans, els desplaçaments que tenen a veure amb el medi ambient, els que són 

deguts a conflictes armats, inestabilitat social i les restriccions en l'accés als recursos, 

                                                
les expulsions col·lectives. 2. Ningú podrà ser retornat, expulsat o extradit a un Estat en què corri un greu risc de 
ser sotmès a la pena de mort, a tortura oa altres penes o tractes inhumans o degradants ". 
39 Per exemple, a Espanya la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària 

reconeix la persecució per motius de gènere o orientació sexual, com a causa d'asil. Aquest reconeixement formal 
suposa una evolució respecte a la legislació anterior i un avanç molt important cap a la igualtat entre dones i homes 
i cap al reconeixement de les violències que pateix la població LGTBI. 
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caracteritzades perquè la violència és generalitzada i sempre que no es deguin a un 

motiu convencional, han quedat fora de l'àmbit de protecció del dret d'asil (Gunning, 

1990). No obstant això, la interpretació del règim ha permès a vegades revisions en 

favor dels refugiats de facto (refugee-like situation, segons l'ACNUR), als qui s'ha 

estès el mandat de l'ACNUR encara que la seva situació no es degui a una de les 

causes convencionals (Roberts, 1998). Per aquest motiu convé reflexionar encara 

sobre l'aplicabilitat de la protecció a altres supòsits en un procés similar al que s'ha 

produït per a aquests refugiats de facto, acceptant els elements convencionals (Joly, 

2006). Qüestió diferent seria que el règim alterés els requisits o elements.  

6.3. Velles (noves) formes de protecció: l'impacte del gènere en la definició de 

la situació de persona refugiada 

El reconeixement del gènere com una dimensió susceptible de singularitzar les 

experiències de persecució i /o de desplaçament ha de fer front a diversos obstacles, 

especialment si el règim d'asil es considera androcèntric i es pretén subvertir aquest 

pressupost, almenys perquè això exigeix revisar com s'ha configurat el propi règim i 

els seus elements, com dèiem anteriorment. Davant la negativa dels Estats a 

modificar la Convenció – pels riscos de restringir encara més el règim si aquesta 

s'obre per a la seva modificació -, les propostes que es plantegen tendeixen a 

reinterpretar els seus elements per a assegurar l'encaix d'aquestes demandes, encara 

que no existeixi consens sobre aquest tema ni una interpretació exempta de crítiques.   

En primer lloc, i davant l'absència del gènere com a motiu convencional, les 

reticències a considerar-lo en relació amb la resta de motius o la manca de 

reconeixement de la gravetat dels actes de violència de gènere, el seu efecte més 

immediat ha estat recórrer a la categoria de “pertinença a un determinat grup social” 

de manera irregular (Musalo, 2010). Amb tot, s'ha assenyalat en diverses ocasions 

que aquesta interpretació exigeix una prova de major intensitat i que amb massa 

freqüència el gènere ha estat rebutjat com a criteri que conforma el grup. Per això ha 

calgut una certa especificitat més per identificar el col·lectiu a banda de les raons o la 

dimensió relatives al gènere (Musalo, 2003). De fet, això ha portat a considerar com 

a criteri constitutiu del grup haver estat víctima d'un acte de violència de gènere. Això 

és, s'ha interpretat que les víctimes de violència de gènere conformen un grup social 

determinat, la qual cosa no ha estat una solució adequada perquè cadascun dels 

elements ha de concórrer per separat, segons les regles de procediment per al 

reconeixement de l'estatut i la majoria d'interpretacions jurisprudencials. En aquests 

casos, però, la violència constitueix la determinació del grup, és a dir, el motiu però 

també la persecució. Amb tot, la seva excessiva utilització en els ordenaments que 

així han procedit ha provocat una visió reduccionista de les qüestions de gènere, de 

manera general, i en particular de la violència contra les dones basada en el gènere 

per part dels agents administratius o judicials (Kelley, 2001 i Anker, 1992).  

En segon lloc, la introducció del gènere com a categoria corre el risc de tenir com a 

conseqüència la despolitització d'aquestes demandes i de les experiències de 
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persecució, promovent la protecció subsidiària (o secundària) que es caracteritza per 

tenir caràcter excepcional i/o de menor contingut que l'asil. Al nostre parer, això pot 

donar-se a causa de la falta de concreció i rigor amb la qual els operadors jurídics i 

els agents que intervenen en un procés d'asil recorren al gènere.  

A més, la seva incorporació com dimensió rellevant de l'asil s'efectua només en alguns 

ordenaments nacionals, a través de l'adopció de guies o directrius interpretatives, 

entre les quals trobem les de l'ACNUR. Aquestes solen constituir bones pràctiques 

per garantir major seguretat jurídica a les demandants d'asil. Sense caràcter 

exhaustiu, destaquen les experiències del Canadà, els Estats Units i Regne Unit, que 

han tingut una major trajectòria i han adoptat diferents visions (Merino, 2012). De 

manera progressiva aquesta pràctica s'ha estés a altres ordenaments, encara que no 

així a l'espanyol. Es tracta de documents o directrius nacionals dirigides als agents 

que intervenen en els processos de determinació de l'estatut i, malgrat no ser 

documents vinculants, ni de rang legal, solen incloure interpretacions jurisprudencials 

sobre els elements que componen l'estatut de manera que promouen la seva 

determinació.  

Comença així un gir en el tractament jurídic de les demandes d'asil fundades en el 

gènere mitjançant una interpretació extensiva dels seus elements (Kelley, 2001: 560 

i 561). Aquesta (re)interpretació, no obstant això, no ha modificat ni els caràcters, ni 

els pressupostos del règim d'asil. Ha significat, pot dir-se, un intent d'adaptar 

cadascun dels elements per a tutelar realitats i experiències de persecució prèviament 

excloses, però s'ha caracteritzat per ser irregular i causar contradicciones no sols en 

ordenaments diferents (una cosa lògica), sinó també en un mateix ordenament. 

Sobretot perquè aquest règim es construeix a partir d'un procés de neutralització i 

naturalització de les experiències i trets masculins (que s'han entés com universals), 

la qual cosa ha causat que les experiències de les dones basades en el gènere 

s'excloguin de la protecció de l'asil inicialment (Oxford, 2005; Spijkerboer, 2000), i en 

totes les fases del desplaçament; des de la sortida del país d'origen, durant la mobilitat 

transfronterera, fins a l'entrada al país on se sol·licita asil (Boyd, 2006). Aquí radica la 

necessària introducció de la perspectiva de gènere en el tractament dels 

desplaçaments per motius ambientals. 

No obstant això, cal insistir que, després de la intensa labor de l'ACNUR i l'aprovació 

de directrius nacionals específiques que contenen criteris interpretatius del marc 

favorables a la inclusió d'aquestes experiències, s'ha arribat a un cert consens sobre 

la consideració del gènere com un criteri que pot singularitzar els actes de persecució 

o incidir en la fugida i, per tant, també en la demanda de protecció (Pendo Berkowitz, 

2006). En aquest sentit, poden donar-se tres escenaris:  

i) que l'acte persecutori es basi en el gènere (és a dir, que el mal que es cometi sigui 

un tipus específic de violència basada en el gènere), encara que el motiu pel qual es 

fuig no sigui el gènere sinó un dels expressament previstos en la Convenció. Entre 
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altres, és el cas de la violència sexual com a acte de persecució que es produeix per 

professar unes determinades opinions polítiques;  

ii) que l'acte persecutori no sigui un acte de violència de gènere, però la persecució sí 

que ocorre per motius de gènere. Per exemple, les agressions físiques contra una 

dona que ha transgredit normes discriminatòries en tant que imposa obligacions 

injustes només per a les dones; o  

iii) que l'acte persecutori sigui un acte de violència de gènere i que no concorri cap 

dels motius establerts en la Convenció, sinó que es degui a motius de gènere. El 

paradigma d'aquest supòsit és la violència intrafamiliar basada en el gènere. Aquí 

resideix la llacuna normativa si el gènere no es considera un motiu de persecució, o 

almenys si no es reinterpreten els motius de manera adequada.  

En definitiva, aquests tres escenaris guarden relació per la mediació del gènere. Tant 

si s'esgrimeix com a motiu de persecució, com si l'acte persecutori és violència basada 

en el gènere. No obstant això, la interpretació segueix sense ser pacífica i ha provocat 

que el reconeixement de l'estatut de les demandes per aquests motius depengui del 

país en el qual s’hi sol·licita. Ara bé, cal tenir present, per exemple, que en l'àmbit de 

la Unió Europea la sol·licitant no pot lliurement decidir a causa de les estrictes normes 

de determinació quin és l'estat responsable de l'examen de la seva sol·licitud. A 

conseqüència d'això, urgeix repensar el reconeixement del gènere o la seva possible 

presa en consideració per a reinterpretar la resta dels motius, tant perquè existeix cert 

acord en el caràcter androcèntric d'aquest règim, com perquè s'ha de subvertir aquest 

pressupost per a integrar aquestes demandes d'una manera coherent i garantista 

(Merino, 2012). També en els casos dels desplaçaments per raons ambientals, clar.  

6.4. La incorporació del gènere en els règims d'asil europeu i espanyol 

Amb anterioritat hem suggerit que hi ha hagut una interpretació extensiva del marc 

jurídic en relació aquelles demandes les peticionàries de les quals al·leguen una 

persecució que revesteix forma de violència de gènere o es deu a motius de gènere. 

És a dir, quan la sol·licitud es basa en motius o en mètodes de persecució (methods 

of persecution)40 relacionats amb el gènere. Cal reiterar que les possibilitats que el 

gènere sigui un factor o dimensió concloent en una experiència de cerca d'asil són 

diverses. Per això ara cal cenyir-se a constatar l'evolució sobre aquest tema en 

incorporar totes dues dimensions de manera explícita en l'ordenament jurídic, que al 

mateix temps evidencia l'exclusió prèvia de les experiències de les dones que 

sol·licitaven protecció al·legant aquests motius. 

                                                
40 Ens referim a aquests termes seguint a Folkelius i Noll perquè entenem addient considerar que la 

relació de causalitat no es basa en el gènere o el sexe de les víctimes, sinó en la ideologia de l'agent 
persecutori. D’això es desprèn que les dones no són perseguides exactament perquè són dones, sinó 
perquè incompleixen la normativitat social que se'ls imposa per ser-ho (Folkelius i Noll, 1998: 611 i 
612). 
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Pel que fa al règim europeu, cal destacar la consolidació del Sistema Europeu Comú 

d'Asil (conegut pel seu acrònim, SECA) en els últims anys. En ell, s'estableixen les 

directrius per al desenvolupament d'una política comuna en matèria d'asil i immigració 

en un espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea que es crea amb el 

Tractat d'Amsterdam quan l'asil passa a ser un assumpte de “cooperació reforçada”. 

El SECA es materialitza amb l'aprovació dels textos que conformen la normativa d'asil, 

que conté els criteris per a la determinació de l'Estat responsable d'examinar la 

sol·licitud de asilo, una definició comuna dels elements i les normes que constitueixen 

el contingut mínim del règim europeu d'asil41.  

En aquest marc, la Directiva 2011/93/UE resumeix les contribucions més rellevants 

en aquest procés de convergència en relació a les qüestions que ens concerneixen, 

tractant-se a més de l'únic àmbit en el qual s'ha incorporat el gènere. La Directiva 

defineix per primera vegada els conceptes propis del règim d'asil en seu europea, i 

entre ells els seus elements clau. En relació amb l'acte de persecució (article 9), és 

sumament rellevant que s'hagi inclòs la discriminació. Segons aquesta, es consideren 

actes persecutoris les mesures de tota mena que siguin discriminatòries, o les que no 

ho siguin però produeixin discriminació de manera indirecta, sempre que procedeixin 

d'instàncies públiques. Així mateix, s'esmenten de manera expressa els actes 

persecutoris basats en el gènere, afirmant la seva categorització i la gravetat del 

fenomen violent. 

D'igual manera, s'inclouen entre els possibles agentes de persecució (articles 6 i 7) 

no sols l'Estat i els agents estatals que actuen en el seu nom, sinó també els agents 

privats, si es demostra que aquells no han garantit protecció contra la persecució. Es 

tracta, per tant, d'una definición àmplia que permet estendre la protecció de l'estatut 

per a aquells casos en els quals l'agent no té caràcter estatal, la qual cosa amb 

anterioritat suposava un motiu d'exclusió freqüent de les demandes per violència 

intrafamiliar o en la parella (Heyman, 2005). Aquesta interpretació és necessària per 

garantir la protecció quan els desplaçaments són deguts a l’actuació o intervenció de 

les empreses.  

La Directiva reitera els motius de persecució reconeguts en la Convenció de Ginebra, 

però a continuació afegeix una clàusula que al·ludeix a la idea de la percepció externa 

de la persecució. Segons aquesta, la situació de desprotecció es constata quan el 

                                                
41 Ens referim respectivament al Reglament (UE) 604/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 26 
de juny de 2013, pel qual s'estableixen els criteris i mecanismes de determinació de l'Estat membre 
responsable de l'examen d'una sol·licitud de protecció internacional presentada en un dels Estats 
membres per un nacional d'un tercer país o un apàtrida, la Directiva 2011/95/UE del Parlament Europeo 
i del Consell, de 13 de desembre de 2011, per la qual s'estableixen normes relatives als requisits per 
al reconeixement i l'estatut de nacionals de tercers països o apàtrides com a beneficiaris de protecció 
internacional, a un estatut uniforme per als refugiats o per a les persones amb dret a protecció 
subsidiària i al contingut de la protecció concedida, així com la Directiva 2013/32/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre procediments comuns per a la concesión o la 
retirada de la protecció internacional. Tots textos refosos d'uns primers documents aprovats entre 2003 
i 2005. 
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nexe entre el motiu i l'acte persecutori s'infereix de la percepció de l'agent persecutori 

i no tant perquè efectivament concorre el motiu en la persona del sol·licitant (article 

10.2). En relació amb els motius de persecució (artículo 10), la Directiva aporta pocs 

canvis al marc convencional, però destaca la seva definició de la pertinença a un grup 

social determinat. En aquesta clàusula, es proposen dos criteris acumulatius per a 

identificar el grup: i) el primer al·ludeix a “les característiques protegides”. Segons 

aquest criteri, la individualització i adscripció a un grup es produeix a conseqüència 

de la identificació d'una característica comuna. ii) El segon enfocament es refereix a 

la “percepció social” (també coneguda com percepció externa). D'acord amb aquesta, 

la percepció del grup com a tal per part dels agents externs és suficient per a apreciar 

la seva existència a l'efecte de determinar l'estatut. Això és, el grup se singularitza 

perquè la societat en la qual radica l'identifica com a tal.  

Així mateix s'afegeix que “els aspectes relacionats amb el sexe de la persona es 

tindran degudament en compte a l'efecte de determinar la pertinença a un determinat 

grup social o de la identificació d'una característica d'aquest grup” (art. 10.1.d in fine). 

En aquest apartat es contemplen referències relatives al gènere que determinen la 

seva apreciació com a element constitutiu d'un grup social determinat, fins i tot quan 

la comissió de l'acte sigui deguda a la percepció que els agents tinguin d'aquest grup. 

Ambdues són qüestions significatives per a garantir la protecció de l'estatut per als 

casos estudiats, ja que permeten garantir la inclusió d'aquelles conductes, polítiques, 

mesures o accions que es fonamenten en discursos o mesures discriminatòries per 

raó de gènere, almenys perquè si es fuig per aquests motius no és necessari 

determinar que sí que existeix aquest grup, la qual cosa suposava una major càrrega 

de la prova per a la sol·licitant d'asil. No obstant això, continua requerint-se la prova 

d'aquesta persecució en aquestes circumstàncies, la qual cosa al meu entendre 

requereix una revisió o previsió explícita d'aquests supòsits almenys pel que fa a les 

normes de procediment de la determinació de l'estatut. Amb tot, això suposaria la 

modificació substancial dels elements rígidament establerts en la Convenció de 1951. 

Hi ha cert acord en la doctrina en entendre que les demandes d'asil que es 

fonamenten en l'adscripció del subjecte a un grup social determinat se sotmetin a una 

major exigència de prova, a més de negar qualsevol caràcter social i polític a les 

relacions de gènere que poden causar persecució. En relació amb les dificultats per 

a constatar l'existència del grup, cada ordenament estableix els requisits 

corresponents, però en general la demandant ha de provar: i) que existeix un temor 

fundat; ii) que el criteri constitutiu del grup és el motiu d'aquest temor; iii) que el temor 

és suficient per a constituir persecució; iv) que existeix una raonable possibilitat que 

existeixi aquesta persecució si la demandant torna al seu país d'origen; i v) que no 

existeixen garanties eficaces de protecció per part de l'Estat del qual és nacional 

(Roberts, 2002). Aquest ha estat el motiu recomanat per part de l'ACNUR, però a 

causa d'aquest nivell d'exigència i les dificultats per a determinar el tret constitutiu del 

grup, els operadors jurídics han estat poc inclinats a considerar el gènere com a tal, i 



 

55 

això ha portat a interpretacions diverses que acaben negant l'accés a la protecció 

(Macklin, 1995).  

6.5. La consolidació d'un reconeixement insuficient per a una protecció efectiva 

Sintèticament poden distingir-se tres tendències en relació amb el tractament jurídic 

possible a les demandes d'asil per motius de gènere o quan l'acte persecutori 

revesteixi forma de violència de gènere per part de la doctrina: i) incorporar una sisena 

categoria de gènere, rebutjada per les dificultats de modificar la Convenció i pel risc 

de fer persistir el caràcter extraordinari de la protecció; ii) reinterpretar els motius 

polítics en accentuar l'origen social i polític de la discriminació per gènere i la violència; 

i, iii) mantenir la pertinença al grup social determinat com a motiu.  

El principal risc de la inclusió del gènere entre els motius és esencializar les identitats 

i experiències de les dones que plantegen aquestes demandes. És a dir, que es 

concentrin les demandes d'asil en una única categoria pel fet de ser interposades per 

dones, fent persistir el caràcter extraordinari de la protecció en distingir entre “casos 

normals” i “casos de dones” (Spijkerboer, 2000).  

Una altra possibilitat és admetre que la violència i la discriminació de gènere tenen 

caràcter polític. En aquest cas no es redunda en l'excepcionalitat dels “casos de 

dones”, perquè es tracta a més d'un dels motius convencionals. De produir-se aquesta 

interpretació, no obstant això, sorgeixen dubtes sobre si els òrgans decisores 

buscaran el contrast amb les experiències masculinas de persecució política. En 

relació amb la tercera proposta, l'impediment a una protecció adequada no sols ha 

estat la major exigència de prova, sinó els problemes per a determinar el tret 

constitutiu del grup. Persisteix el rebuig a considerar que ho sigui el gènere, però 

també es constaten riscos si aquesta identificació es basa entre altres a conjugar 

gènere i origen ètnic. Principalment pel fet que el règim d'asil no sols s'erigeix sobre 

pressupostos androcèntrics, sinó que de la mateixa manera consolida una dicotomia 

entre protectors i víctimes d'una manera etnocèntrica. Quan la demanda es basa en 

actes de persecució que revesteixen la forma de violència basada en el gènere, 

l'èmfasi en l'origen cultural i racial emfatitza el caràcter de “alteritat” amb el qual es 

construeix la identitat de les dones d'altres societats (Oxford, 2005).  

Aquest “diferencialisme culturalista” percep a les sol·licitants d'asil per motius de 

gènere com a víctimes necessitades de protecció, creant el denominat humanitarisme 

feble que justifica aquesta protecció en valoracions no sobre els actes violents 

concrets, sinó sobre un contrast entre la nostra societat (protectora) i l'altra (que és 

violenta i causa víctimes). Suggereix Brah que aquest “etnicisme” o “exotisme” (Brah, 

1993) crea identitats racials monolítiques i estàtiques en eludir qualsevol altre tret, i, 

sobretot, en reduir qualsevol diferència al diferent origen ètnic atribuint-li un caràcter 

exòtic que justifica la separació entre comunitats socials per la victimització de les 

dones.  
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Portem aquí aquest concepte perquè permet entendre el procés d'identificació en el 

qual també incorren els agents implicats, especialment en el cas d'al·legar un diferent 

origen ètnic i gènere en les demandes que recorren a la pertinença a un grup social 

determinat, si d'acord amb la Directiva s'insisteix en este motiu. De presumir totes 

dues com a criteris configuradors del grup es genera una major dicotomia entre 

víctimes/protectors, perquè això òbvia que, en qualsevol societat, també en les de 

recepció, existeixen molts altres eixos i variables socials de l'encreuament de les quals 

es generen identitats heterogènies i diverses (Calavitta, 2005). És llavors quan cobra 

sentit, a més, introduir la lògica decolonial per a entendre que el dret d'asil requereix 

d'una revisió global que vagi més enllà de la mera introducció del gènere com a motiu 

i els actes persecutoris basats en ell.  

Les teories decolonials tracten de mostrar com la racialitat de les epistemologies i de 

les ontologies es construeixen des d'Occident (Martínez, 2019), donant al seu torn 

caràcter polític a las estructures sociojurídiques que tenen a veure amb la mobilitat 

humana, com l'asil. Enfront d'això, la seva proposta és “recuperar conceptes com ara 

sistema-món, centre-perifèria, geopolítica i eurocentrisme per a, des d'allà, avançar 

en la problematización de la modernitat com a procés material i simbòlic que no pot 

pensar-se per fora de la seva relació amb pràctiques polítiques, culturals, 

econòmiques i epistémicas que van resultar en la conformació d'una cartografia 

mundial que va reservar llocs desiguals per a diferents països, regions i poblacions. 

Qüestió que condueix a mirar la modernitat des de la seva violència constitutiva” 

(Soria, 2015: 69). Aquesta mirada al present tenint en compte el procés (històric, 

podem afegir) de conformació suggereix que la narrativa de les refugiades ha de tenir 

en compte aquest background, tant en relació amb els elements a examinar, com en 

relació amb l'àmbit espacial i temporal a tenir en compte.  

Aquesta possibilitat pot dificultar l'anàlisi de les realitats sociojurídiques actuals 

perquè pot excedir de l'examen individual davant les demandes de protecció, però pot 

servir per a reflexionar i avaluar l'asil en clau explicativa i política justament perquè 

permet entendre els fluxos migratoris i els desplaçaments, sense obviar com les 

categories gènere o sexualitat (que tenen un fort component colonial) sempre hi 

influeixen. En altres paraules, les característiques i orientacions dels fluxos migratoris 

i els desplaçaments s'expliquen en part i també per aquest procés. 

En aquest sentit les teories decolonials expliquen com les categories i identitats s'han 

construït des de la colonialitat del saber, desvalorant i suprimint la producció de 

significats, universos simbòlics i fins i tot les diferents subjectivitats (Quijano, 2000). 

Per si no fos prou, urgeix aplicar aquest marc teòric perquè també serveix per a 

explicar com el binomi home/dona ha determinat i configurat la realitat occidental i, 

per tant, gairebé universal. Podem dir que “el binomi home-dona no sols és un entre 

molts altres, sinó que és l'únic que travessa i fa possible l'establiment dels restants, 

en proporcionar-los la pròpia matriu de la diferència de la lògica binària i del respectiu 

codi de valors jerarquizants. (…) [É]s important recordar que ni les transformacions 
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en les relacions de poder de gènere ni els desplaçaments de la línia colonial van 

desfer la lògica sexuada en la qual es basa la producció d'abismes civilitzadors, inclòs 

el que sosté la pròpia definició d'Occident i tota una normativa liberal europea que es 

va expandir globalment” (Martins, 2019: 495). Reiterem: des de llavors el gènere és 

constitutiu i origen d'estructures, relacions i identitats. També tot això que té a veure 

amb la naturalesa i la vida. 

Això és, ha estat des d'aquesta colonialitat que el gènere s'ha constituït com a tret, 

categoria o eix sobre el qual s'atribueixen significats, espais, temps i valors a 

cadascun d'ells. Per tant, encara que sembla senzill determinar el significat del gènere 

en el règim d'asil, requereix d'una consideració más allà de la mera introducció 

d'aquesta categoria entre els motius o de la violència sexual en els actes persecutoris. 

Per aquesta raó, el procés de decolonialitat ha de partir d'aquesta lògica binària i del 

codi de valors jerarquitzats (el masculí sobre el femení). Amb major motiu perquè la 

decolonialitat del gènere permet a més una crítica global a l'opressió capitalista 

racializada heteronormativa i generitzada des de les seves arrels, com sostenen 

Anzaldúa (2016), Tamale (2011) i Lugones (2010).  

Des d‘aquesta localització és possible identificar i recórrer a la interseccionalitat dels 

diferents i complexos sistemes d'opressió, tenint en compte l’advertència de Spivak 

sobre com la subalternitat ha afectat amb major intensitat a les dones, modificant 

també el sentit d'alguns eixos sobre altres, com pot ser el de la racialitat (Spivak, 2011: 

70). És per això que enfront de la desigualtat i, per tant, a les posicions de 

subalternidad, mereix un especial examen saber quines posicions s'ocupen i en 

quines relacions es produeixen les anteriors posicions. En particular, i com exemple, 

les dones ocupen una situació de subalternitat en aquells escenaris en els quals els 

homes blancs protegeixen a les dones de pell fosca dels homes de pell fosca, i també 

quan les dones blanques obvien l’eix racial en segons quins discursos (Spivak, 2011: 

77). D'igual manera ocorre amb les dones refugiades, la protecció de les quals no pot 

motivar-se mai en nocions paternalistes i etnocèntriques de vulnerabilitat allunyades 

del paradigma dels drets (Tamale, 2011; Anzaldúa, 2016). És possible identificar certa 

tendència en aquest sentit amb la creació de la protecció temporal per a desplaçats 

que han fugit dels seus països per motius que no es corresponien exactament amb 

els requisits de l'asil, que sorgeix i es consolida en la normativa d'estrangeria amb un 

contingut menor: l'autorització de residència temporal per raons humanitàries. Si bé 

no s'incompleix cap obligació internacional en preveure-la, aquesta figura va atreure 

la protecció concedida en un primer moment a les demandes de protecció per actes 

violents relacionats amb el gènere en el nostre ordenament i pot atraure altres 

demandes sense el contingut de la protecció de l’asil.  

7. Alguns avenços en el reconeixement i protecció de les persones desplaçades 

per factors ambientals  

La comunitat internacional ha començat a prestar certa atenció a les relacions entre 

el canvi climàtic, la degradació ambiental i els desplaçaments Entre aquests avenços 
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cal destacar la posada en marxa de la “Task Force on Displacement” creada després 

de la 21a reunió de la Conferència de les Parts de la CMNUCC (COP21) i de la 

“Platform on Disaster Displacement”, que va sorgir de la Iniciativa Nansen (PDD, s. 

d.), així com i l'adopció de les Directrius per a la Protecció dels Migrants en Països 

Afectats per Conflictes o Desastres Naturals al 2016 (MICIC, 2016). 

Alguns països, com Perú42, Mèxic43, Argentina44 i Bolívia45 han incorporat, amb 

diferent abast, referències als desplaçaments ambientals en les seves normatives, 

algunes en les normatives relacionades amb el canvi climàtic i altres en relació amb 

les respostes a la mobilitat humana. De fet, en 2018 ja hi havia almenys 35 països 

que feien referència al medi ambient en les seves normatives, polítiques i estratègies 

migratòries (OIM, 2018). Això, encara que suposa un avenç significatiu, no vol pas dir 

que el vincle entre mobilitat humana i el canvi climàtic estigui sent incorporat 

massivament en la normativa nacional. 

Malgrat la importància d'aquests avenços, la majoria dels Governs i institucions 

internacionals segueixen sense abordar el problema de la forma necessària i les 

respostes per a solucionar el buit jurídic continuen sent insuficients. Fins fa poc, el 

Dret ha restat bastant aliè a la realitat dels desplaçaments ambientals però, a poc a 

poc s'estan donant petits avenços, alguns dels quals s'analitzen a continuació. 

7.1. El principi de no devolució per a la protecció de la vida  

 

El principi de no devolució o de non-refoulement és la obligació de tot Estat d'acollir, 

o no tornar, a tota persona en que la seva vida o integritat física es vegi en perill en 

cas de ser retornada al país del què procedeix. Aquesta disposició és molt important 

en els casos dels desplaçaments ambientals i climàtics davant de situacions de 

desastres devastadors que impedeixen als afectats retornar a país d'origen en 

condicions de seguretat; llavors, els Estats han d'obrir les seves fronteres o abstenir 

d'expulsar als que ja les han creuat, així com oferir protecció i assistència, al menys 

sobre una base temporal. No obstant això, aquesta norma a la pràctica no s'ha 

complert, ja que les causes ambientals del refugi, com ja s’ha analitzat anteriorment, 

no s'integren en la Convenció de Ginebra de 1951. 

Recentment, això ha donat cert gir amb el cas de Ioane Teitiota. Després de ser 

deportat juntament amb la seva família a Kiribati, Ioane va presentar una queixa (una 

"comunicació individual") al Comitè de Drets Humans del Pacte Internacional de Drets 

Civils i Polítics (en endavant, CCPR). Ioane va activar aquest procediment al·legant 

que al retornar-lo per la força al seu país d'origen, Nova Zelanda havia violat el seu 

                                                
42 Llei Marc sobre Canvi Climàtic, Núm. 30754. 
43 Llei General de Canvi Climàtic, de 6 de juny de 2012. Última reforma publicada el 13 de juliol de 

2018. 
44 Llei de Pressupostos Mínims Ambientals per l’Adaptació i la Mitigació del Canvi Climàtic Global (Llei 
27520). 
45 Llei de Migració, Núm. 370. 
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dret a la vida consagrat en l'article 6 del Pacte, en la mesura que l'augment del nivell 

de la mar resulta en la reducció d'un espai habitable, el que ha provocat disputes 

violentes sobre l’accés a la terra i que posa en perill la seva vida, així com també la 

degradació ambiental i contaminació salina de les fonts d'aigua potable. Així, el 

Comitè va haver de determinar si Nova Zelanda havia incomplert el seu deure de no 

expulsar Ioane (CCPR, 2019). 

La decisió de Comitè, en aquest cas, obre la possibilitat d'interpretar el dret d'asil 

d'acord amb les circumstàncies que enfronten les persones migrants climàtiques. El 

Comitè estableix que els països no poden deportar les persones que s'enfronten a 

condicions induïdes pel canvi climàtic i que violen el seu dret a la vida (CCPR, 2019). 

No obstant això, en la seva decisió, el Comitè va determinar que en aquest cas 

específic dels tribunals de Nova Zelanda no van violar el dret a la vida de Ioane en el 

moment dels fets perquè l'avaluació exhaustiva i acurada del seu testimoni i altra 

informació disponible conduir a la determinació que, tot i la serietat de la situació, a 

Kiribati s'havien adoptat mesures de protecció suficients (CCPR, 2019). 

 

A més d’aquest cas, cal destacar dos casos recents en diferents jurisdiccions en els 

quals sí s'ha activat el principi de no devolució i s'han tingut en compte els factors 

ambientals (no estrictament climàtics). En primer lloc, a la fi de 2020 un Tribunal 

d'Apel·lacions francès va anul·lar una ordre d'expulsió contra un ciutadà de 

Bangladesh al·legant que la seva malaltia respiratòria s’agreujaria a causa de la 

contaminació de l'aire al seu país d'origen46.  

 

En segon lloc, en una altra decisió històrica recent sobre un ciutadà afganès, un 

Tribunal Administratiu Superior d'Alemanya va declarar la prohibició de la deportació 

(no devolució) basant-se en el que s'estableix en la Llei d'Immigració alemanya 

d'acord amb el marc normatiu internacional dels drets humans. El principal argument 

del tribunal va ser que les condicions humanitàries a l'Afganistan s'han deteriorat 

greument a causa de la pandèmia de la COVID-19, esmentant explícitament “les 

condicions ambientals, com el clima i els desastres” com a factors determinants 

d'aquesta greu situació47. 

7.2. La interpretació extensiva del marc d’asil (interseccionalitat i DSSH) 

Una pràctica o model paradigmàtic que integra una perspectiva de gènere en origen 

i procediment, així com la mirada interseccional, és el Model “Diferència, Estigma, 

                                                
46 CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18/12/2020, 20BX02193, 20BX02195, Inédit au recueil Lebon. 
Disponible a: www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042737615 (consultat el 4 de setembre de 
2021). 
47 VGH Baden-Wuerttemberg, judgement of 17 December 2020. Disponible a: 

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=VGH%20Baden-
W%FCrttemberg&Datum=2020-12-17&Aktenzeichen=A%2011%20S%202042/20 (consultat el 4 de 
setembre de 2021). 
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Vergonya i Mal”48 (en anglès Difference, Stigma, Shame i Harm, conegut per l'acrònim 

DSSH). Tot i que encara no ha estat integrada per part la jurisprudència espanyola, 

sí ha estat admès i promogut per instàncies diverses. Entre ells, alguns advocats i 

advocades d'asil de Regne Unit, Nova Zelanda, Alemanya o els països escandinaus, 

a més d'haver estat reconeguda com una bona pràctica per part de l'ACNUR (Dawson 

& Gerber, 2017).  

Aquest model sorgeix i s'orienta a resoldre part dels problemes que s'han suggerit en 

les pàgines precedents al ser una pràctica orientada a evitar aproximacions sexistes, 

heteronormatives i etnocèntriques. Es tracta d'un mecanisme específic de protecció 

que pretén donar resposta a les demandes d'asil per part de dones no heterosexuals, 

sense incórrer o causar discriminació per raó de gènere i orientació sexual, ni en 

interpretacions ancorades en imaginaris occidentals que encara avui persisteixen en 

el règim d'asil.  

Amb aquest objecte, promou una interpretació de les demandes i un enfocament de 

les entrevistes per part dels agents d'asil que es concentri en la valoració del mal 

sofert (centrar l'examen en l'acte i no ja en la identitat) i la persecució (o el temor a 

sofrir-la), a fi de no basar les seves decisions en prejudicis sobre expectatives, rols o 

estereotips de gènere que la comunitat social imposa (Dawson & Gerber, 2017). Es 

tracta d'un enfocament que valoraria el caràcter extern dels actes persecutoris, 

promouria un relat en el qual s'evitaria aprofundir en aspectes íntims i permetria a la 

demandant construir un relat personal o subjectiu en el qual es mostraria com els seus 

drets havien estat vulnerats.  

7.3. La protecció humanitària: el cas d’Italia 

A la Unió Europea, només Finlàndia, Suècia i Itàlia han desenvolupat mecanismes de 

protecció específics per a protegir les persones que fugen de desastres i no poden 

rebre l'estatut de persona refugiada o la protecció subsidiària. 

La Llei d'Estrangeria de Finlàndia de 200449 contemplava la figura de la protecció 

temporal, de tres anys de durada com a màxim, a les persones que no podrien tornar 

als seus països degut a l'efecte d'un desastre ambiental. Lamentablement, en 2016 

es va derogar50 l'article 88a, capítol 6, que contemplava que es podia aconseguir el 

                                                
48 Com el seu nom indica, aquest model suggereix que la credibilitat del discurs es valori a partir 
d'aquests elements. En particular, que es s'explorin quant tingui a veure amb “les percepcions, 
sentiments i experiències de la demandant d'asil pel que es refereixi a la diferència, l'estigma i la 
vergonya que li causi o provoqui el fet de no adherir-se a les expectativas de gènere o 
heteronormatives” (Dawson & Gerber, 2017: 294). Aquest enfocament permet evitar valoracions, a més 
de considerar o valorar les diferents dimensions que poden afectar subjectes diferents en contextos 
diferents o similars (Dawson & Gerber, 2017). 
49 Finland: Act No. 301/2004 of 2004, Aliens Act [Finland], de 30 de Abril de 2004. Disponible a: 
www.refworld.org/docid/4b4d93ad2.html (consultat el 5 de setembre de 2021). 
50 Translation from Finnish Legally binding only in Finnish and Swedish Ministry of the Interior, Finland  
Aliens Act (301/2004; amendments up to 1163/2019 included). Disponible a: 
https://finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf  (consultat el 5 de setembre de 2021). 
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permís de residència a una persona que no pogués tornar al seu país d'origen o de 

residència habitual com a resultat d'una catàstrofe ambiental. 

Quant al cas suec, la Llei d'Estrangeria de Suècia51, de 2005, contenia mesures 

semblants a les de Finlàndia. La decisió, en el cas de Suècia, es prenia per a casos 

individuals i no per a grups. Encara que en principi la protecció s'atorgava de manera 

temporal, la legislació d'aquest país proveïa, a més, que algunes d'aquestes persones 

rebessin permisos permanents. A diferència de Finlàndia, Suècia va optar per una 

derogació temporal des del 20 de juliol de 2016 fins al 19 de juliol de 2019, 

posteriorment prorrogada fins a juliol de 2021. En virtut d'aquesta reversió temporal, 

la secció 2a, capítol 4 de la Llei d'Estrangeria de Suècia ja no protegeix a qui no pot 

tornar a la seva llar deguda als desastres relacionats amb el medi ambient. 

Encara que els mecanismes de Suècia i Finlàndia es troben actualment paralitzats, 

val la pena analitzar els avenços en el cas italià. En aquest país, el Tribunal de 

Bolonya va garantir en 2015 la protecció humanitària a un migrant pakistanès que va 

arribar a Itàlia fugint de les nefastes conseqüències d'una inundació. Aquesta 

protecció li va ser concedida sobre la base de que es va entendre que tenia “motius 

greus” de caràcter humanitari, tal com establia l'article 5 (apartat 6) de la Llei de 

Migració Italiana (Decret legislatiu Núm. 286/1998). Aquesta va ser la primera vegada 

que a Itàlia una persona va obtenir protecció humanitària per motius ambientals (EMN, 

2020; Rosignoli, 2021). 

Com destaca Francesca Rosignoli, aquest article 5 “s'estava convertint en una 

“clàusula de salvaguarda” tan inclusiva que cobria fins i tot als migrants ambientals 

exclosos de qualsevol protecció fins aleshores. No en va, uns anys després, el llavors 

ministre de l'Interior d'extrema dreta, Matteo Salvini, va derogar la referència als 

“motius greus” de caràcter humanitari mitjançant el Decret núm. 113/2018 (també 

conegut com a “Decret de Seguretat”)” (Rosignoli, 2021). 

Recentment, es va adoptar la Llei No. 173/202052, que modifica algunes disposicions 

introduïdes pel govern anterior. De manera pionera a Europa, aquesta llei introdueix 

modificacions importants en el “permís de residència per catàstrofes”. Entre altres, 

aquesta nova llei inclou la possibilitat de convertir els permisos de residència per a 

persones que fugen de desastres en visats de treball a més llarg termini. A més, 

aquesta llei ha eliminat l'anterior referència a la renovació d'aquest permís de 

residència, que el limitava a sis mesos sol si persistien condicions excepcionals 

relacionades amb el desastre al país d'origen de la persona sol·licitant. Ara el permís 

de residència per desastres pot renovar-se sense un termini fixe sempre que 

persisteixin les condicions d'inseguretat al país d'origen i eventualment es converteixi 

                                                
51 Aliens Act (2005:716)  Issued: 29 September 2005  With amendments: up to and including  Swedish 
Code of Statutes 2009:16. Disponible a: www.refworld.org/docid/3ae6b50a1c.html (consultat el 5 de 
setembre de 2021). 
52 Legge 18 dicembre 2020, n. 173. Disponible a: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20G00195/sg (consultada el 5 de setembre de 2021). 
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en un visat de treball de més llarg termini. Aquesta esmena evita que milers de 

persones caiguin en situació irregular. 

Altres novetats rellevants introduïdes per la Llei Núm. 173/2020 tenen a veure amb la 

redacció de l'article 20-bis de la Llei d'immigració italiana, que regula el permís de 

residència en cas de catàstrofe. L'Article 20-bis esmentat ha reemplaçat l'expressió 

desastre “imminent i excepcional” per desastre “greu”, la qual cosa permet considerar 

una interpretació potencialment més àmplia del tipus de desastre i, en principi, 

incloure alhora aquells desastres generats per processos de desenvolupament lent. 

8. Conclusions 

En general es pot afirmar l’existència d’un clar vincle entre la degradació ambiental, 

empobriment i migració, però que es manifesta de forma diferencial respecte a les 

dones i nenes, agreujant la seva precarització social i econòmica i potenciant diverses 

formes de violències que afecten i acompanyen les vides de moltes dones i nenes del 

Sud Global. La reproducció del model hegemònic de despossessió, extracció, 

d’explotació i de dominació de la Natura té el seu mateix reflex en les dones i nenes, 

en el marc d’una cultura que les menysprea i inferioritza al servei de dinàmiques 

d’abús de poder que generen traumatisme biosocial, la mercantilització i l’aniquilació 

de la vida. 

En particular, les dones i nenes migrants per factors ambientals experimenten en 

primera persona aquestes violències i violacions, sostingudes per la inadequació o 

llacunes dels marcs normatius, que si bé han de ser protectors, acaben essent 

convenientment restrictius de drets i llibertats, per acabar avalant comportaments 

ecocides. Aquesta força violenta és la que empeny a les poblacions a ser expulsades 

dels seus territoris, amb el temor de patir major violència si s’inicien processos de 

resistència. L’expulsió és un acte de persecució, en la mesura que és una violació 

greu i reiterada dels drets humans. 

En aquest sentit, per a evitar els problemes que planteja considerar l'origen cultural 

en tant que social de la violència amb una determinada identitat cultural, cal insistir 

que el gènere té origen estructural (de la discriminació i la violència) i també ocorre 

en les societats de recepció (Volpp, 2003). Sent conscients d’això, s'ha d'apreciar 

l'origen social i estructural de la discriminació per raó ètnica o racial i veure com 

aquesta s'entrecreua amb els anteriors (Narayan, 1997). Així es podrà combatre la 

dicotomia víctimes/protectors, que és fruit de la percepció asimètrica de les societats, 

i ens permet observar la influència d'altres dimensions socials que al costat del gènere 

concorren en la comissió efectiva d'aquest fenomen violent.  

La determinació de l'origen social de la discriminació i la violència s’ha d’entendre en 

aquest sentit per a eludir, insistim, la creació de gradacions jeràrquiques de tipus de 

violències. Cal advertir aquí que no és possible conèixer quina està sent la práctica 

habitual dels agents d'asil, ni les xifres sobre aquestes demandes de forma clara 



 

63 

perquè no hi ha dades desglossades, ni creuades, sobre motius i actes persecutoris, 

entre d’altres, respecte de les demandes de protecció d'asil a Espanya53. En data 

d'avui, més de dotze anys després l'aprovació de la vigent llei d'asil, comença a ser 

possible accedir a aquesta informació, tot i que encara no existeix un reglament que 

pogués complementar el marc de referència, ni replantejar el procediment amb una 

perspectiva de gènere.  

Enfront d'aquest escenari, les opcions proposades parteixen de reconèixer la 

influència del gènere en totes les etapes del desplaçament: 

1) a l'origen, per ser causa de la persecució o del temor fundat a sofrir-la. Això ha 

d'admetre d'un costat la interpretació del gènere com a motiu polític, sempre que no 

impliqui que els agents encarregats de reconèixer l'estatut tractin d'equiparar 

aquestes conductes a les quals ara han motivat el reconeixement.  

2) en relació amb el desplaçament, s'han d'articular tots els mecanismes per a evitar 

tota forma de discriminació i violència, així com qualsevol possible victimització 

secundària. El desplaçament, com la fugida i l'arribada, està mediatitzada pel gènere. 

Això significa que en moltes ocasions el desplaçament condiciona el relat o pot fer 

més difícil si hi ha la possibilitat de crear un relat autoreferencial creïble i coherent. 

Quan això ocorre, el país de recepció ha de garantir l'accés efectiu als tribunals dels 

qui s'hagin enfrontat a elles.  

3) pel que fa a l'arribada al país de recepció, cal atendre les possibles especificitats 

dels desplaçaments motivats en raons de gènere o per motius ambientals. Amb 

aquest objecte, cal fomentar noves normes procedimentals i l'especialització i 

formación específica dels agents implicats en els processos de determinació de 

l'estatut de refugiat (Kelly, 1993), així com la previsió de centres o serveis 

especialitzats o sensibilitzats en aquest mateix sentit (Merino, 2012).   

Segons tot el que hem dit fins ara, a causa de les característiques del procediment 

d'asil i la seva exigència d'una narració autoreferenciada, en moltes ocasions els 

agents examinen les demandes amb criteris o estàndards occidentals diferents del 

viscut pels refugiats. Probablement, el repte essencial continua sent articular mesures 

o eines jurídiques que permetin partir de les relacions i estructures socials que ens 

conformen i han conformat, i instruments que facin possible identificar els contextos, 

les posicions i els eixos que es creuen en origen i que segurament haurà condicionat 

el desplaçament. Això exigiria una revisió no sols de la manera de concebre el gènere 

o els danys ambientals, sinó de totes les normes que formen el règim d'asil i, per tant, 

                                                
53 Fins a recentment, quan l’OAR per primera vegada inclou una referència als motius. Ens sorprén 
veure que un terç del estatuts reconeguts l 2020 a l’Estat espanyol ha estat motivat en “raons de 
gènere”, sense explicitar com s’hi ha interpretat. Això genera dubtes sobre la possible creació d’una 
distinció entre “casos normals” i “casos de dones”, com assenyala Spijkerboer (2000). Sobre això, 
consultar: 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/13627870/Informe_actividad_OAR_2020.pdf/82150d7b
-90df-4c34-8bc3-75b16f4bd6dd (última consulta 7 de setembre de 2021). 
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també de les normes procedimentals i de les normes de recepció i acolliment. És 

fonamental, doncs, una revisió amb una perspectiva de gènere que inclogui la 

interseccionalitat com a eina, i que permeti adequar procediment i acolliment a les 

identitats resultants. Per exemple, preparar els centres d'atenció i acolliment a 

desplaçades per a possibles situacions específiques rellevants, així com per a crear i 

desenvolupar programes d'atenció per a determinats col·lectius. 

La interseccionalitat és una eina que permet identificar variables que determinen la 

realitat i els contexts socials on es desenvolupen els nostres projectes de vida i les 

nostres cosmogonies i relacions amb la naturalesa, així com les mobilitats humanes. 

Fins ara hem explicat com les respostes als desplaçaments ambientals i per motius 

de gènere no han sigut ni suficients, ni adequades, al menys perquè no han adoptat 

una perspectiva comprensiva, ni interseccional. Ambdós tipus de desplaçaments 

s’han abordat de forma separada, i estanca, malgrat les nombroses connexions que 

hi ha. En ocasions, ha estat el mateix ordenament jurídic la raó d’aquesta insuficiència 

o desprotecció de fet quan no ha sapigut integrar o donar resposta. Cal, doncs, 

reprendre el paradigma dels drets i promoure respostes normatives globals.  
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