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Els Drets Humans
La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 és una eina 
necessària per a la convivència en aquest planeta, ja que complint-
los assegurem la dignitat humana. La Declaració va ser aprovada per 
l’Organització de les Nacions Unides, institució creada el 1945, a la fi de 
la Segona Guerra Mundial i que avui en dia és, amb 193 estats membres, 
l’organització internacional més gran. 

Els 30 articles que componen la Declaració Universal dels Drets Humans 
són la base per a la convivència entre persones i pobles. 

Els Drets Humans es fonamenten en els principis d’universalitat i 
igualtat i, per tant, són inherents a totes les persones només pel fet de 
ser éssers humans. No podem fer discriminacions de cap tipus a l’hora 
de garantir aquests drets, ja sigui per motius de raça, color de pell, sexe, 
llengua, religió, opinió política, origen social o nacionalitat, o d’altres.

Eleanor Roosevelt sosté un exemplar de la Declaració Universal dels Drets Humans al gener  
de 1949. ©UN
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Classificació dels Drets Humans 
segons la seva naturalesa

Socials

Econòmics

Polítics
Dret a la vida i a la seguretat 
personal (art. 3)
Prohibició de l’esclavitud (art. 4),
Dret a la lliure circulació (art. 13)
Dret d’asil (art. 14)
Dret a la llibertat de pensament 
consciència i religió (art. 18)
Llibertat d’opinió i expressió 
(art. 19). 

Dret de propietat (art. 17)
Dret a una economia digna 
(art. 22).

Dret a un judici just (art. 10)
Dret a la llibertat d’associació 
i reunió (art. 20)
Dret a la participació en 
el govern i a escollir els 
representants polítics  
(art. 21). 

Dret al treball (art. 23)
Dret al temps i lliure  
i el descans (art. 26)
Dret a l’alimentació i la 
salut (art. 25)

Culturals
Dret a l’educació (art. 26)
Dret a la cultura i el 
progrés científic (art.27).

CivilsCivils Polítics

Socials

Econòmics

Culturals
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ACTIVITATS

UNA SOPA DE DRETS

Troba 10 Drets Humans amagats a la sopa de lletres:

S U R L C A H O G O

A S I L H K I E T I

D G O N U C Q A R S 

I T U L A S T C E S

V A R C O E I N B E

I R U E R P R U A R

W D Y U U G I D L P

E A G H E N X N L X

U E S U A V I R I E

S R E L I G I O F O



5 <

Escoltem els refugiats
2. Migració, refugi i asil

Drets Humans i migracions
Els encarregats de garantir els Drets Humans i la seguretat dels seus 
ciutadans són els governs o estats. No obstant, alguns estats no 
protegeixen la totalitat dels seus ciutadans ni tampoc els garanteixen 
els Drets Humans bàsics. De fet, moltes vegades, és el propi govern 
qui persegueix i amenaça determinades persones. Quan això succeeix, 
la gent es veu obligada a marxar. Les guerres, la dissidència política 
o la pertinença a determinats grups ètnics són motius habituals de 
vulneració dels Drets Humans i per tant, causes de la fugida. 

Així doncs, és clara la relació entre Drets Humans i les migracions 
forçades: la vulneració dels Drets Humans com la llibertat d’expressió, 
llibertat de premsa o de consciència és el que causa que una 
persona hagi de fugir del seu país. Tal com va  dir Sadako Ogata, l’Alta 
Comissionada de les Nacions Unides per als Refugiats entre 1991  
i 2001: “Les violacions dels Drets Humans d’avui són els moviments  
de refugiats de demà”.

La Guerra dels Balcans de la dècada dels 90, va portar molts kosovars a haver de fugir  
i demanar asil fora del seu país. ©UNHCR
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Tipus de migració

Als migrants forçats, com és el 
cas dels refugiats, no els queda 
una altra opció que marxar, ja 
que la persecució a la que es 
veuen sotmesos dins del seu 
país posa en perill fins i tot la 
seva pròpia vida. 

Els migrants econòmics, en 
canvi, són aquells que  marxen del seu país buscant millors condicions 
de vida, però la majoria de vegades no es veuen forçats a marxar per a 
mantenir la seva integritat física. 
 
No obstant això, en els darrers anys, degut a la multiplicació de les causes 
de desplaçament (extrema pobresa, conflictes interns o violacions de Drets 
Humans), els migrants forçats que fugen es barregen amb els migrants 
econòmics, fet que dificulta el seu reconeixement i en conseqüència, la 
seva correcta protecció. D’això en diem fluxos mixtos. 
 

FLUXOS MIXTOS: Segons l’Organització 
Internacional per les Migracions (OIM), 
són moviments de població complexes 
(i de causes diverses) que inclouen 
refugiats, sol·licitants d’asil, migrants 
econòmics i altres migrants.  

Font: Glossary de ICM International 
Organization for Immigration   
http://tinyurl.com/7lwmqq6

Milers de ruandesos van haver d’abandonar casa seva a causa de la cruenta guerra  del seu 
país de principis dels anys 90. ©UNHCR
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Refugiats i dret d’asil
Considerem refugiades aquelles persones que es veuen obligades a fugir 
del seu país perquè els seus Drets Humans no són respectats (tot i que 
fins que no se’ls concedeix l’asil no tenen legalment aquesta condició). 
Quan la fugida es produeix dins del propi país, d’una regió a una altra, 
parlem de desplaçats interns. Si són moltes persones les que fugen del 
seu país de cop parlem de desplaçament massiu, fet que succeeix molt 
sovint quan la guerra és la causa de fugida. 

El dret d’asil és un dret civil inclòs a l’article 14 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans: “En cas de persecució, tota persona té 
dret a buscar asil, i a gaudir d’aquest en qualsevol país”. Malgrat el 
reconeixement universal d’aquest dret, les polítiques d’immigració 
d’alguns països posen traves a la concessió de l’estatut de refugiat a 
determinades persones. Així doncs, havent fugit del seu país i sense 
la protecció del país d’arribada, els refugiats es troben en una situació 
extremadament vulnerable. 

La Rosie, en David, en Robert i en Gerry, de 17, 16 i 15 anys, són refugiats de la Banya d’Àfrica 
que esperen poder ser reassentats gràcies a l’ACNUR. ©UNHCR
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Legalitat Internacional
La Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de 1951 va establir les bases 
de la  protecció internacional dels refugiats, definint quines persones 
reben aquesta consideració, quins són els seus drets i obligacions i quines 
responsabilitats legals recauen sobre els estats envers ells. 

Segons la Convenció, un refugiat és qualsevol persona que, “degut a 
temors fonamentats de ser perseguida per motius de raça, religió, 
nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques 
es trobi fora del seu país de nacionalitat i no pugui, o a causa d’aquest 
temors, no vulgui acollir-se a la protecció d’aquest país; o que, desproveït 
de nacionalitat i trobant-se, a conseqüència d’aquests esdeveniments, 
fora del país on abans tingués la seva residència habitual, no pugui o, a 
causa d’aquests temors, no vulgui tornar-hi”.

El 1967 s’aprovà el Protocol de la Convenció de 1951 sobre l’Estatut dels 
Refugiats que va estendre la protecció a totes les persones refugiades, 
sigui quina sigui la data en què es van veure obligades a abandonar els 
seus països (eliminant, per tant, les restriccions geogràfiques i temporals 
de la Convenció). 

Les persones que creuen fronteres per desastres naturals no estan 
considerades com a refugiades per la Convenció de 1951 (ni pel Protocol 
posterior). No obstant, degut a les greus conseqüències del canvi climàtic, 
cada cop són més les persones que marxen del seu país víctimes 
d’inundacions, sequeres o terratrèmols. Aquesta situació, ha provocat 
un debat entorn al tracte que han de rebre aquestes persones, ja que en 
principi, no se’ls poden aplicar els procediments que s’aplica als refugiats 
i per tant, existeix un buit legal que impedeix la seva protecció. 
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L’ACNUR 
Creat el 1950 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR o UNHCR 
per les seves sigles en anglès) va obrir les seves portes a Ginebra, el gener 
de 1951. La tasca principal d’aquesta Oficina era inicialment oferir una 
solució al milió de persones que s’estimava que es trobaven desplaçades 
arran de la Segona Guerra Mundial, però degut a l’augment de refugiats 
en el món des d’aquest data, fruit dels processos de descolonització 
i del sorgiment de nous conflictes i guerres, l’ACNUR va prorrogar 
indefinidament el seu mandat i des d’aleshores segueix treballant per  
a protegir aquestes persones.

Al llarg de la seva història, l’ACNUR ha rebut dues vegades el Premi 
Nobel de la Pau (1954 i 1981) i el Premi Príncep d’Astúries de Cooperació 
Internacional (1991).

Sabies que...? 
Des de l’any 2001, el Dia Mundial 
dels Refugiats es commemora el 
20 de juny. Abans d’aquesta data, 
se celebrava el dia del refugiat 
en molts països i regions, encara 
que de manera independent. 
Per tal de retre homenatge a 
Àfrica, on durant molt de temps 
s’hi ha concentrat la major part 
dels refugiats mundials, l’ONU 
va adoptar una resolució l’any 
2000 en la qual es decidí que 
el Dia Mundial dels Refugiats 
se celebraria el 20 de Juny, 
coincidint amb el Dia del  
Refugiat Africà.

Grups de refugiats hongaresos van escapar en 
tren de la revolució que esdevingué al seu país 
l’any 1956. ©UNHCR
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Quin és el seu mandat?

Actualment, les tasques de l’ACNUR són múltiples: 

-  Dirigir i coordinar l’acció internacional per a protegir i resoldre els 
problemes dels refugiats a tot el món. El seu objectiu principal és 
salvaguardar els drets i el benestar dels refugiats, a través de l’aplicació 
dels estàndards internacionals en aquesta matèria.  

-  Assessora i tramita documentació als refugiats que, de manera 
individual, fugen a un altre país. Aquests refugiats, presents sobretot 
en centres urbans, no són la cara més visible del fenomen del refugi, 
però constitueixen més de la meitat del total de refugiats mundials i es 
troben en una situació tant o més vulnerable que les persones presents 
als camps de refugiats. 

-  D’altra banda, l’ACNUR és l’encarregat de garantir l’assistència bàsica a 
les persones que es troben en el camps de refugiats: alimentació, aigua, 
aixopluc, atenció mèdica, educació bàsica, etc. 

No obstant això, no podem perdre de vista que els camps de refugiats 
són, en principi, una solució temporal, malgrat hi ha moltes persones 
que hi romanen molts anys com a conseqüència de conflictes bèl·lics o 
inestabilitat política en els països d’origen i d’acollida. 

L’ACNUR procura assolir el que anomena «solucions duradores», que són 
principalment tres: la repatriació voluntària al país d’origen (sempre que 
les condicions que causaven perill per a la persona hagin desaparegut), 
la integració al país on s’ha sol·licitat l’asil o el reassentament en un país 
completament diferent al d’origen i al de sol·licitud d’asil. 

Sabies que...? 
La majoria dels refugiats són acollits per països empobrits (el 2010, el 80 % dels 
refugiats va ser acollit en països empobrits i només el 20 % restant va ser acollit 
en societats avançades). En concret, els països que van acollir més refugiats el 
2010 van ser Pakistan, Iran i Síria. 



11 <

Escoltem els refugiats
3. L’ACNUR

Segons les seves pròpies dades, a principis dels anys 80, el número de 
persones a càrrec de l’ACNUR era aproximadament de 10 milions (xifra 
que inclou refugiats, sol·licitants d’asil, desplaçats interns i refugiats 
retornats). El 2010, el nombre de migrants forçats al món era de 43.7 
milions de persones, dels quals 34 milions es trobaven sota la protecció 
de l’ACNUR. 

El 2001 es creà el Comitè Català de l’ACNUR per a donar suport a les 
tasques de l’ACNUR al territori català i donar a conèixer la situació dels 
refugiats a la població catalana. 

Sabies que...? 
Albert Einstein, Marlene Dietrich, Isabel Allende, Pablo Neruda, Mercè 
Rodoreda o Pau Casals van ser refugiats en algun moment de la seva vida. 

Sabies que...? 
Els països que van generar més refugiats el 2010 van ser Afganistan i Irak.  
En aquell moment, 3 de cada 10 refugiats al món provenien d’Afganistan. 

REFUGI PERLLONGAT: Situació en 
la que 25.000 o més refugiats de la 
mateixa nacionalitat porten més de 5 
anys d’exili en un altre país.

Vista d’un dels campaments de Dadaab a principis de 2011. ©UNHCR
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ACTIVITATS

UNES PREGUNTES...

1.  L’ACNUR ha obtingut algun 
premi Nobel de la Pau?
a. Sí, en té 2 (1954 i 1981).
b. Sí, en té 1 (1986).
c. No, no en té cap.

2.  El número de refugiats és en 
l’actualitat...
a.  Superior al que hi havia en 

el moment de la fundació 
d’ACNUR.

b. Inferior al que hi havia en  
el moment de la fundació  
d’ACNUR.
c. No ha variat gaire des que es va fundar l’ACNUR.

3. Diem que un refugiat és un...
a. Migrant econòmic
b. Turista
c. Migrant forçat

4. De quin organisme depèn l’ACNUR?
a. ONU
b. Consell d’Europa
c. UE

5.  La Primera missió de l’ACNUR el 1951 fou buscar solucions  
pels refugiats de...
a. La Primera Guerra Mundial
b. La Segona Guerra Mundial
c. La Guerra dels Balcans

6.  En els últims anys, els països que han acollit més refugiats són: 
a. Els països desenvolupats
b. Els països africans
c.  Els països empobrits

Solució a la pàgina 14.

Infant somali. ©UNHCR
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ACTIVITATS

VERTADER O FALS: 

Indica si les següents afirmacions 
són Vertaderes      o Falses  
i comenta les respostes amb els 
teus companys:

1.  Es considera refugiat/da a 
qualsevol persona que, “degut 
a temors fonamentats de ser 
perseguida per motius de raça, 
religió, nacionalitat, pertinença 
a un determinat grup social 
o opinions polítiques es 
trobi fora del seu país de 
nacionalitat i no pugui, o a 
causa d’aquest temors, no 
vulgui acollir-se a la protecció 
d’aquest país; o que, desproveït 
de nacionalitat i trobant-se, a 
conseqüència d’aquests esdeveniments, fora del país on abans tingués la 
seva residència habitual, no pugui o, a causa d’aquests temors, no vulgui 
tornar-hi”. 

2.  L’ACNUR només dóna assistència als refugiats dins dels camps de 
refugiats.

3.  El dret d’asil és un Dret Fonamental que es concedeix a totes les persones 
que el sol·liciten.

4.  La repatriació voluntària al país d’origen va subjecte a que el motiu o les 
condicions que causen la fugida hagin desaparegut.

5.  Els moviments de població complexes que inclouen a refugiats, 
sol·licitants d’asil, migrants econòmics i altres migrants s’anomenen 
fluxos mixtos.

6.  Es considera refugi perllongat la situació en què una persona porta més 
de 5 anys d’exili en un altre país.

Solució a la pàgina 14.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Nens i nenes afganesos han fugit de casa seva a 
causa de la guerra. ©UNHCR
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Glossari de conceptes 
Refugiat/da: és tota persona que a causa de temors fundats d’ésser 
perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un grup 
social determinat o opinions polítiques es troba fora del seu país de 
nacionalitat i no pot o, a causa d’aquests temors, no vol acollir-se a la 
protecció del seu país.

Desplaçat/da Intern/a: és aquella persona que ha estat forçada a fugir de 
la seva llar però que roman, per raons diverses, dins de les fronteres del 
seu propi país.

Apàtrida: es considera a aquella 
persona que no és reconeguda 
com a nacional de cap Estat en 
virtut de la legislació vigent i que, 
per tant, no gaudeix dels drets de 
ciutadania de cap territori.

Sol·licitant d’asil: és aquella 
persona que vol exercir el dret 
humà fonamental que permet 
sol·licitar i obtenir refugi en un 
estat diferent al de la nacionalitat, 
en casos de conflicte armat o 
persecució que posin en perill la 
vida i les llibertats fonamentals de 
l’individu.

SOLUCIONS: 
SOPA DE DRETS: Asil, Treball, Vida, Educació, Expressió, Reunió, 
Seguretat, Salut, Religió i Opinió.

UNES PREGUNTES: 1a, 2a, 3c, 4a, 5b, i 6c.

VERTADER O FALS: 1V, 2F, 3F, 4V, 5V i 6F.

Nombrosos infants colombians viuen  
desplaçats a causa de la violència.  
Abril de 2011. ©UNHCR
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Fonts d’informació
Si necessites o vols més informació sobre el fenomen de les migracions 
forçades, refugi i asil, pots consultar les següents pàgines web:

Sobre l’ACNUR:
Pàgina oficial de l’UNHCR: www.unhcr.org (en anglès)
Pàgina oficial a Espanya: www.acnur.es (castellà)
Fons documental:  www.refworld.org (diverses llengües)
Comitè Espanyol / Català de l’ACNUR: www.eacnur.org (castellà)

Sobre migracions:
Organització Internacional per les Migracions: www.iom.int  
(diverses llengües, castellà)
European Council for Refugees and Exiles: www.ecre.org (en anglès)
Migrants rights International: www.migrantwatch.org (en anglès)
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR): www.ccar.cat (català)
Migraciones Forzadas: www.migracionesforzadas.org (castellà)

Sobre Drets Humans:
Alt Comissionat  per als Drets Humans (OHCHR): www.ohchr.org  
(diverses llengües, castellà)
Consell d’Europa: www.coe.int (diverses llengües, castellà)
Human Rights Watch: www.hrw.org (diverses llengües, castellà)
Amnistia Internacional Catalunya: www.amnistiacatalunya.org (català)

Sobre Nacions Unides:
Web oficial de Nacions Unides: www.un.org (disponible en castellà)



Catalunya amb ACNUR

Plaça del Bonsuccés 7, entresol 2a 
08001 Barcelona
Tel. 93 301 20 35
educacio@eacnur.org 
sensibilització@eacnur.org

Amb el suport de:


