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Homes i dones, adversitats similars? 

 

 

Les dones i els homes s'enfronten a diferents reptes quan parlem de migració, tant és així 

que les dones i les xiquetes que pertanyen al col·lectiu LBT són més vulnerables a l'hora 

d'enfrontar-se als fluxos migratoris als quals sovint es veuen obligades a exposar-se (UNHCR, 

2020) . 

 

Més de la meitat dels 19,6 milions de persones refugiades són dones, i sovint aconsegueixen 

aquesta condició pel seu gènere - ja que s'han vist obligades a mobilitzar-se per violència 

sexual o discriminació de gènere al seu país d'origen - (UNHCR, 2020). Una vegada 

s'assenten al país d'asil les dones tenen menys possibilitats educatives, d'inserció laboral i 

més dificultats per a obtindre la residència legal (Martín, 2021). 

 

Per a generar un espai segur per a la mobilització d'aquelles dones que ho necessiten, es 

planteja construir assentaments amb perspectiva de gènere en els camps de refugiades, com 

ara habitatge, instal·lacions comunes o organització dins d'aquestes estades. A més, 

aquestes mesures s'associen a l’ODS 10, per a assegurar a les persones que es troben en 

processos migratoris i s'hi han vist obligades (Martín, 2021). 

 

Un altre dels reptes principals als quals s'enfronten les dones refugiades és aconseguir una 

educació de qualitat i una major igualtat de gènere dins dels llocs de treball que s'ofereixen 

per a elles. Moltes vegades aquesta bretxa laboral és bastant evident, ja que la majoria acaba 

dedicant-se al sector de les cures i de neteja, sense possibilitat d'exercir el que han estudiat 

o millorar la seua situació. Això últim està lligat a l’ODS 8, que busca la igualtat entre els 

homes i les dones en l'àmbit laboral. 

 

A més, això últim també està lligat a l’ODS 1 i a la predisposició que tenen moltes dones a 

tindre nivells més alts de pobresa, a causa de la seua dificultat per a trobar llocs de treball 

que siguen dignes per a elles i amb un sou que els permeta sobreviure al país on es troben.  

  

Lluitar contra totes les formes de discriminació cap a les dones i les xiquetes és una qüestió 

de justícia i de drets humans fonamentals, però, a més, té una repercussió clara respecte als 

objectius de desenvolupament sostenible i prosperitat en totes les societats (UNHCR, 2019). 
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JOC KAHOOT 
 

Existeixen diferències entre un home refugiat i una dona refugiada?  

a) No, ambdós gèneres pateixen per igual tant en el desplaçament com en el país 

d’acolliment. 

b) Sí, les dones tenen més dificultats durant el desplaçament des del país d’origen al 

d’acolliment.  

c) Sí, les dones tenen més dificultats en el país d’acolliment.  

d) Sí, les dones tenen més dificultats en tots els àmbits esmentats.  

 

Consideres que les dones tenen més motis per a fugir del seu país?  

e) Sí, les dones es veuen afectades per altres tipus de violència que no pateixen els 

homes.  

f) No, tant els homes com les dones tenen els mateixos motius per a fugir del seu país 

d’origen.  

g) No se sap el motiu pel qual les dones fugen del seu país.  

h) Sí, els homes es veuen afectats per altres tipus de violència que no pateixen les dones. 
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