
 Cal prendre consciència 
del drama dels refugiats. Estem 
parlant de persones, de famílies 
senceres, que han hagut de 
marxar dels seus respectius 
països per raons polítiques, per 
causa de guerres o d’injustícies. 
No marxen perquè volen. Se 
senten obligats a marxar per 
mantenir-se vius. Busquen 
refugi en una altra nació, en 
una altra terra, un lloc on poder 
treballar, educar els fills i cercar-
los un futur. 
 El nombre de refugiats 
augmenta en el món. Enfront 
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d’aquest fenomen, l’actitud 
ètica que hem de desplegar és 
el deure d’hospitalitat, d’acollir-
los i oferir-los una llar perquè 
puguin instal.lar-s’hi i començar 
una nova vida. Fàcil de dir, però 
molt difícil de portar a terme. Cal 
combatre prejudicis, actituds 
xenòfobes, indiferència, por, 
ignorància i també cal disposar 
de recursos econòmics 

Cap nen sense el caliu d’una llar

El dia 20 de juny commemorem el dia dels refugiats. 
No és una data qualsevol. És l’ocasió per fixar la mira-
da en aquest col.lectiu vulnerable que afecta milers de 

persones al món.



per poder-los garantir unes 
condicions de vida dignes. 
 Afortunadament hi ha 
moltes organitzacions en el món 
que tenen cura dels refugiats i 
que vetllen per la seva qualitat 
de vida. El refugiat, quan arriba 
a un país nou, se sent estrany, 
desconcertat, no coneix els 
hàbits, ni costums. Per això 
necessita un acompanyament, 
un tutor que li mostri de quina 
manera cal que actuï per fer 
realitat els seus somnis. 
 Els refugiats tenen fills. Són 
infants que tenen els mateixos 
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drets que qualsevol altre infant. 
Cal preservar que puguin ser 
escolaritzats, que puguin gaudir 
del dret a l’assistència sanitària 
gratuïta i universal, que puguin 
jugar, fruir del temps lliure i no 
passa cap mena de necessitat. 
Massa sovint veiem per la 
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pantalla refugiats concentrats 
en camps, llocs impropis per 
viure un infant. Allò que hauria 
de ser provisional, es converteix 
en crònic, de tal manera que 
molts infants es fan grans en 
aquests camps de refugiats. 
 Des d’Aldees Infantils 
SOS hem de ser molt sensibles 
a la situació dels refugiats. 
Els hem de facilitar l’arribada, 
la integració en la societat 
d’acollida. Els hem d’ajudar a 
conèixer les característiques 
pròpies del país, els recursos 
que tenen i els drets que poden 
exigir. La nostra mirada està 
posada en els infants, però els 
infants només estan ben cuidats 
si la seva família també ho 
està i en ella hi ha les mínimes 
condicions econòmiques, 
socials i emocionals per ser el 
refugi que necessita tot infant. 


