PROTECCIÓ A DONES I XIQUETES
Cap a la reducció de la vulnerabilitat de les dones refugiades
La protecció i l'apoderament de dones i xiquetes en l'origen, el trànsit i la destinació és
fonamental.
Les dones i les xiquetes són persones especialment vulnerabilitzades de manera genèrica i,
quan afegim l'etiqueta de "refugi", "migrant", "desplaçada”, "apàtrida", "exiliada", etc; la
vulnerabilitat es multiplica. Les xifres revelen que més de la meitat de la població refugiada
són dones i xiquetes.
En el seu entorn social es produeixen unes certes condicions que vulnerabilizan a les
dones i xiquetes en el marc del desplaçament forçat. Alguns exemples de riscos als quals
s'han d'enfrontar són:
-

-

-

-

Les dones com a armes i botins de guerra i com a instrument de represàlia, cosificando
a les dones vinculant la seua existència al “honor” de l'home. Segons la UNFPA
s'estimen uns 5000 assassinats anuals per crims d'honor (*ACCEM).
Acudir a les seues escoles suposa un risc afegit ja que són focus de grups armats de
reclutament i d'amenaces. (Exemple: Malala Yousafzai al Pakistan).
Risc de violència sexual, tant dones com xiquetes s'enfronten a aquesta amenaça
contra la seua integritat física i psicològica en les seues activitats quotidianes..
Esclavitud sexual de les dones per mitjà de tràfic de persones i de les xiquetes soldat.
El 72% de les víctimes de tràfic són dones i xiquetes. 4 de cada 5 són utilitzades amb
finalitats d'explotació sexual (UN WOMEN).
Matrimonis forçats, moltes vegades realitzats “per a protegir-les”. 650 milions de
xiquetes i dones que viuen hui dia es van casar abans de complir 18 anys (UN
*WOMEN) i 12 milions de xiquetes menors de 18 anys es casen cada any (UNICEF).
Esterilització forçada
El propi trànsit: en el camí des del seu origen fins a la seua destinació sovint es veuen
exposades a majors riscos (ex. “Matrimonis de frontera a Centreamèrica”).
Mutilació genital femenina. Més de 200 milions de dones i xiquetes l'han patida. Cada
any, més de 3 milions de xiquetes en el món corren el risc de ser mutilades (UNICEF).

Aquests riscos poden provocar el desplaçament forçat o estar també presents durant la
fugida. Representen un desafiament per a les dones i xiquetes, que es veuen forçades a
superar aquestes adversitats només pel fet de ser dones o xiquetes.
Endinsant-nos específicament en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda
2030, el ODS 5 proposa aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones
i les xiquetes. Dins de les metes i indicadors que aquest objectiu contempla, es busca
explícitament eliminar totes les formes de discriminació així com la violència directa que
s'expressa de múltiples formes com ara: la tracta, l'explotació sexual, el matrimoni infantil,
precoç i forçat, la mutilació genital femenina, entre altres múltiples, que com es va dir, són
fets victimizantes als quals estan especialment exposades les dones i xiquetes refugiades
tant al país d'origen, com en el trànsit i al país de destinació. Les xifres demostren que
“almenys 1 de cada 5 dones refugiades o desplaçades han patit violència sexual i 200 milions

de dones són víctimes de la mutilació genital femenina, de les quals 44 milions són xiquetes
menors de 15 anys” (ACNUR, 2021)
Per a finalitzar hem de destacar que no és necessària únicament la protecció de dones i
xiquetes, sinó que és de vital Importància apoderament de les dones com a agents
constructores de pau. Per això, “és de vital importància millorar la seua representació en les
estructures de gestió i lideratge de la comunitat perquè puguen participar de manera
significativa en els processos de presa de decisions que les afecten, com així també a les
seues famílies i les seues comunitats.” (ACNUR, 2020)
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JOC KAHOOT
¿Quina és la primera causa de morts maternals en el primer trimestre?
a) Avortaments insegurs
b) Desnutrició
c) Hemorràgies
d) Fístules obstètriques
¿Quin és el país en el que més es produeix la mutilació genital femenina?
a) Yemen
b) Guinea Conakry
c) Somalia
d) Burkina Faso

