
 

 

                         DELS REFUGIATS I IMMIGRANTS 

 

 

    S’està vivint una situació mundial a nivell de desplaçament de les 

poblacions de proporcions enormes, semblants a les viscudes abans i 

després de la segona guerra mundial. 

 

    Conseqüències del abandonament de pobles i ciutats, fugint de guerres i 

de la manca de perspectives i de futur per a llurs famílies. Deixant enrere 

cases, propietats, cultures i formes de vida ancestrals, per recuperar la 

supervivència i un futur digne per llurs pobles, persones i fills. 

 

   Significa això marxar literalment dels seus països, sense pertinències i 

amb lo just per fer el viatge i disposats a recórrer milers de kilòmetres a la 

trobada d’un país que els aculli. 

 

   Aquestes persones les nomenem com a REFUGIATS. Però hi ha un gruix 

de pobles i persones que també inicien èxodes fugint de la pobresa i la fam, 

malalties, manca de llibertat, manca de treball, els canvis climàtics (Africa 

subsahariana, illes del Pacífic) , aquestes els hi diem IMMIGRANTS. 

 

    Es dificil d’entendre que aquests dos grups tinguin lleis diferents, fent 

distincions com ciutadans de primera i de segona, quan tots dos col.lectius 

fugen de pobresa, manca de feina. S’hauria de tenir una llei única. 

 

   El fenomen de l’immigració te la seva explicació per la pobresa existent 

en 2/3 de la població mundial. I per contra, la riquesa de 1/3 de la mateixa 

població del planeta.  

 

Son milions els immigrants i no paren d’augmentar els seus contingents. 

Que també cerquen una vida digna per a llurs famílies i futur per els seus 

fills. 

 

 L’entitat Justícia i Pau de Sant Just (Catalunya), demana a les seves 

màximes autoritats administratives, polítiques de caire autonòmic, 

nacionals, europees i Nacions Unides que prenguin consideració de tots 

aquestos col·lectius tant REFUGIATS com IMMIGRANTS i que reben 

l’atenció que mereixen d’acord amb els DRETS de l’HOME  (Nacions 

Unides any 1948) i de la Convenció dels Drets dels Infants de novembre de 

1989,entre d’altres . 

 



 Ens permetem senyalar dos punts que considerem importants en aquestes 

dues qüestions, la primera d’elles es que s’està reproduint tristament el 

mateix rebuig als refugiats que cerquen un país d’acollida per part de molts 

països europeus en èpoques anteriors i han  poques excepcions. (II guerra 

mundial, el tema dels jueus, palestins, etc) per lo que Nacions Unides 

haurien de revisar els principis de la carta fundacional i adaptar-la al segle 

XXI). 

 

També el canvi climàtic que estem patint, produeix ja desplaçaments 

importants de poblacions i aquest fenomen es probable que augmenti a 

meins que es posen mesures correctores que jo impedeixin.  

 

   Una mida que beneficiaria sens dubte fora la de reconvertir a tot el món 

les fàbriques d’armament en empreses productores d’energies netes 

alternatives a l’actual d’hidrocarburs i carbó. En conseqüència aquest canvi 

portaria meins guerres i conflictes planetaris i un augment d’hores de 

treball en la transformació i reciclatge de les fàbriques. Es tracta d’un 

desafiament colossal però que contribuiria a millorar tan en qualitat com en 

quantitat, el nivell de vida els pobles i la seva supervivència en aquest 

planeta anomenat Terra. 

 

JUSTICIA I PAU SANT JUST DESVERN (Catalunya) 

 

 

 

 


