REFUGIATS I REFUGIADES EN ZONES URBANES
Quan en el desplaçament es transporten les preocupacions i la violència…
què està passant?
A l'hora d'entendre la realitat de les persones refugiades en les zones urbanes s'ha d'analitzar
que l’any 2018 tan sols el 61% estaven assentades a les ciutats. Algunes d'aquestes persones
són desplaçades internes que s'han vist obligades a traslladar-se a capitals per persecucions
de diferent índole o merament per condicions ambientals i climàtiques que impossibiliten
tindre una vida digna en el lloc d'origen.
No obstant això, s'ha de tindre en compte que no existeix una clara desaparició dels seus
problemes una vegada que es realitza el desplaçament esmentat, havent-hi tres problemes
claus al llarg del seu desplaçament; l'explotació, l'arrest o la detenció. Això és encara més
notori en el cas de les dones, ja que es parteix de la idea que aquestes problemàtiques es
deuen a la condició de vulnerabilitat amb factors interseccionals, com pot ser com l'origen i el
gènere, per les quals augmenta el risc de ser víctimes de tràfic o explotades sexualment.
Malgrat la gravetat de l'esmentat, no ha de contemplar-se únicament la consecució d'un
entorn segur una vegada que arriben a la ciutat, sinó també la creació de corredors
humanitaris on la protecció i garantia de la seua dignitat i integritat física i moral, estiga
assegurada en totes les fases de fugida i assentament.
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JOC KAHOOT
Quantes pesones han mort o desaparegut des de 2014 en les diferents rutes
migratòries?
a) 3.789 persones.
b) 26.054 persones.
c) Més de 36.000.
d) Més de 40.000.
Justificació de la resposta:
Més de 40.000 persones han mort o desaparegut des de 2014 en les diferents rutes
migratòries al voltant del món, així ho ha recordat el projecte “Missing Migrants”, gestionat a
través de l’Organizació Internacional per a les Migracions (OIM).

Quin NO és un dels principals problemes en els desplaçaments cap a zones urbanes?
a)
b)
c)
d)

Desnutrició.
Explotació.
Arrest.
Agressions.

