REFUGI SEGUR
La capacitat d'exercir i gaudir dels seus drets està limitada per la dificultat d'accés
Segons la guia d'ACNUR “No deixem ningú arrere. L'asil i l'agenda 2030” (2021), la recerca
d'un lloc segur de refugi per a les persones en situació de vulnerabilitat és un dels principals
objectius del desenvolupament. Aconseguir aquesta meta es fa complex quan el nombre de
persones refugiades que cerca un lloc on poder refer les seues vides es multiplica any rere
any.
La gran majoria d'aquests assentaments es troben en territoris fronterers allunyats de les
zones de combat que moltes vegades no disposen de l'ajuda material i econòmica suficient.
Es tracta d'assentaments informals que no proporcionen les condicions idònies per a viure
(EACNUR, 2019).
Tot açò es complica en el cas concret de les dones. Per a elles, la capacitat d'exercir i gaudir
dels seus drets està limitada per la dificultat d'accés. (EACNUR, 2021).
Es veuen limitades en el seu dret a moure's amb independència. Corren el risc de ser víctimes
de discriminació en l'àmbit laboral i en l'accés a recursos. La vida en situació de pobresa les
fa enfrontar-se també a problemes relacionats amb la salut, com poden ser els impediments
a l'hora de donar a llum. A més, les situacions de sobreocupació i falta d'higiene fan que les
dones es vegen obligades a fer el seu paper de cuidadores de la resta de les persones
convivents, de les quals han d'encarregar-se en cas de malaltia (EACNUR, 2021).
En els països en vies de desenvolupament, més de la meitat de les dones i les xiquetes que
viuen en zones urbanes no tenen almenys un d'aquests elements: accés a l’aigua potable,
servicis de sanejament, vivenda no precària i un espai vital significatiu (De Láncer, 2021).
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JOC KAHOOT
Les dones i les xiquetes en països en vies de desenvolupament s’enfronten almenys a
alguna d’aquestes discriminacions:
a) Accés a l’aigua potable
b) Servicis de sanejament
c) Vivenda no precària
d) Totes són correctes

