
Fu
nd

ac
ió

n 
CI

D
O

B 
- 

Ca
lle

 E
lis

ab
et

s,
 1

2 
- 

08
00

1 
Ba

rc
el

on
a,

 E
sp

añ
a 

- 
Te

l.
 (

+3
4)

 9
3 

30
2 

64
95

 -
 F

ax
. 

(+
34

) 
93

 3
02

 6
49

5 
- 

in
fo

@
ci

do
b.

or
g 

 

DCIDOB 91. 
Refugiats del segle XXI: noves formes 
de persecució.
 
Glossari.



373737

GLOSSARI
APÀTRIDES
Són les persones que no són reconegudes com a ciutadanes per
cap Estat, i per aquesta raó tenen un accés molt restringit a la
protecció nacional o internacional, i a drets bàsics com la salut
o l’educació. La Convenció de 1961 sobre la Reducció de l’apa-
trídia manifesta que cap persona no pot ser privada de la seva
nacionalitat per raons de raça, ètnia, religió o política. Només
19 estats estan adherits a aquesta Convenció, ja que la regu-
lació de la nacionalitat és un element que forma part de les
potestats sobiranes dels estats.

ASIL
El Tesaurus Internacional de terminologia sobre refugiats defi-
neix l’asil com la protecció atorgada, en el seu territori, per un
Estat davant l’exercici de la jurisdicció de l’Estat d’origen; es
basa en el principi de la no devolució i es caracteritza pel com-
pliment dels drets internacionals reconeguts als refugiats. En
general, s’atorga sense límit de temps. L’atorgament de l’asil
està regulada pel dret intern, i els estats signataris de la
Convenció de Ginebra han de garantir la seva concessió a les
persones que s’identifiquen amb la definició de refugiat inclosa
en la mateixa, i que complementa el Protocol de Nova York. 
L’asil és la forma de protecció de refugiats per excel·lència, i
la seva concessió proporciona seguretat i accés a diferents
drets a aquelles persones que han deixat els seus països d’ori-
gen per temors fonamentats de persecució o perill. 

IMMIGRANTS
Tot i que en moltes ocasions la distinció pot ser difícil d’esta-
blir, es considera que el migrant (econòmic) abandona el seu
país d’origen voluntàriament, amb l’objectiu d’aconseguir una
vida millor. Per a un refugiat, la fugida del seu país d’origen no
ve determinada per causes econòmiques, sinó que prima la
necessitat de trobar seguretat. En general, els emigrants acos-
tumen a gaudir de la protecció del Govern del seu país d’ori-
gen, mentre no passa el mateix en el cas dels refugiats. 

MENORS NO ACOMPANYATS
Un menor no acompanyat és aquella persona que no ha arribat
a la majoria d’edat i que no està acompanyada (o ha estat
separada en el cas dels èxodes de refugiats) pels seus pares o
per alguna persona que, per llei o ús, es pugui responsabilitzar
del menor. Segons l’ACNUR, entre el 2% i el 5% de la població
refugiada són menors no acompanyats, si bé les xifres varien
substancialment entre diferents situacions d’èxodes de refu-
giats. 

MIGRACIONS FORÇOSES
Són les migracions del lloc o país de residència que es pro-
dueixen de manera diferent a una decisió voluntària de la per-
sona o grup migrant, a causa de l’existència d’elements de
coerció de naturalesa diferent. Les migracions forçades poden

ser induïdes per conflictes (guerra civil, violència generalitza-
da, persecució, etc.), pel desenvolupament (infraestructures de
gran escala; desforestació, etc.) o per desastres naturals o pro-
vocats per l’home. Segons aquesta tipologia, es poden distin-
gir diferents tipus de migrants forçats: refugiat, sol·licitant
d’asil, persones desplaçades internament (IDP) i refugiats/des-
plaçats ambientals.

MINORIES SEXUALS
La persecució per raó de l’orientació sexual o la identitat de
gènere no estan contemplades específicament en la Convenció
de Ginebra de 1951, encara que el tema ja va estar present
durant el procés d’elaboració de la Convenció.
Actualment, es considera que els homosexuals poden ser reco-
neguts com a refugiats en base a la persecució per raó de per-
tinença a un determinat grup social, que sí contempla la
Convenció de Ginebra. L’ACNUR ha expressat la seva determina-
ció perquè les persones que són víctimes d’atacs, violacions
dels drets humans o de discriminacions a causa de la seva
homosexualitat, i els seus governs no poden o no volen prote-
gir, siguin reconegudes com a refugiats. 
Quan es parla de sol·licitants d’asil per raó d’orientació sexual
o identitat de gènere, es fa referència als grups LGBT: lesbia-
nes, gais, bisexuals i transsexuals.

MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA
Al seguit de motius que poden al·legar-se per obtenir la condi-
ció de refugiat, l’ACNUR considera que una persona que fuig
d’una discriminació severa o un tracte inhumà per rebutjar l’ac-
ceptació d’estrictes codis socials, té dret a què pugui conside-
rar-se la possibilitat d’atorgar-li la condició de refugiada. Al
1984, el Parlament Europeu va expressar aquesta mateixa pos-
tura, entenent que les dones que corren perill perquè han trans-
gredit les normes socials, haurien de ser considerades un grup
social especial en la determinació de la l’estatut de refugiat. 
Canadà, Estats Units i França han reconegut oficialment la
mutilació genital femenina com una forma de persecució, men-
tre que altres països europeus també contemplen la possibili-
tat d’atorgar la condició de refugiades a aquelles dones que
temen la persecució en els seus països d’origen perquè rebut-
gen la mutilació genital de les seves filles.

PERSECUCIÓ
La persecució podria incloure’s en la definició amplia de viola-
cions dels drets humans, però és un terme bàsic en la definició
de refugiat i per la determinació de la condició de refugiat. En
aquest context, la persecució pot esdevenir-se per opinions
polítiques, per raó d’ètnia, per motius religiosos o per la perti-
nença a determinats grups socials. 
El terme es relaciona amb els agents de persecució. Aquesta
definició engloba les persones o grups directament responsa-
bles d’amenaçar o provocar danys que obliguen a la gent a
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abandonar els seus llocs de residència. Els agents de persecu-
ció poden actuar amb l’aprovació expressa o tàcita de les auto-
ritats estatals. Amb instruments com la Convenció de
l’Organització per a la Unitat Africana (OUA) de 1969, queda
patent que l’origen de la persecució no hauria de ser el factor
decisiu per determinar si a una persona se li pot atorgar la con-
dició de refugiat, sinó que la importància ha de radicar en si la
persona mereix protecció internacional perquè el seu país d’o-
rigen no garanteix la seva seguretat.

PERSONES DESPLAÇADES INTERNAMENT (IDP) Des dels
anys setanta, aquest concepte s’usa per designar a totes les
persones que necessiten protecció internacional i fugen dels
seus llocs de residència per la mateixa raó que els refugiats,
però romanen en el territori del seu país i, per tant, no han
creuat una frontera internacionalment reconeguda. 
Els desplaçats interns segueixen estan subjectes a les lleis del
seu Govern, que en moltes ocasions prefereix que les organitza-
cions internacionals no intervinguin en l’assistència dels des-
plaçats interns, els quals continuen sent vulnerables a la violèn-
cia i la persecució. Actualment existeix un debat sobre com es
podrien protegir millor les persones desplaçades i qui hauria de
ser l’encarregat de fer-ho. Es considera que actualment al món hi
ha entre 20 i 25 milions de desplaçats interns, i malgrat que la
seva protecció no està en el mandat original d’ACNUR, aquesta
organització n’assisteix uns 4,5 milions per mandat del Secretari
General o l’Assemblea General de Nacions Unides. 

PRINCIPI DE NO-DEVOLUCIÓ (NON-REFOULEMENT)
Aquest principi bàsic en la protecció dels refugiats està reco-
llit en l’article 33 de la Convenció de 1951, i estableix que cap
persona refugiada podrà ser retornada a un país on la seva vida
o la seva llibertat puguin estar en perill. 

PROTECCIÓ INTERNACIONAL
En condicions normals, els governs garanteixen als seus ciuta-
dans el respecte als seus drets bàsics i a la seva seguretat. En
el cas dels refugiats, però, el país d’origen no vol o no pot
garantir aquests drets. Per aquesta raó, la comunitat interna-
cional ha encarregat a l’ACNUR que ajudi els estats d’asil a
garantir la protecció i assistència dels refugiats en aquests paï-
sos de destí.
Malgrat que els estats no estan obligats a concedir l’estatut de
refugiat, amb l’adhesió a la Convenció de Ginebra estan obli-
gats a no expulsar ni retornar als refugiats o sol·licitants d’a-
sil a cap país on la seva vida o seguretat puguin córrer perill.
També estan obligats a garantir als refugiats i sol·licitants d’a-
sil uns drets bàsics mínims, i a col·laborar amb l’ACNUR. 

PROTECCIÓ TEMPORAL
Normalment, la protecció temporal és atorgada pel país de
refugi davant d’èxodes massius de refugiats, provocats per con-
flictes generalitzats en un país o regió o violacions generalit-
zades de drets humans. Malgrat la seva temporalitat, reconeix

el principi de no-devolució i garanteix certs drets bàsics als
refugiats que esperen un solució perdurable. 
La figura de la protecció temporal va ser abastament utilitzada
pels països de la Unió Europea davant de la crisi de refugiats
que va provocar el conflicte a l’antiga Iugoslàvia. Després d’un
període de temps raonat, l’ACNUR recomana que la protecció
temporal desaparegui, i que a la persona que en gaudeix se li
atorgui la condició de refugiat si no es pot retornar al país d’o-
rigen o es faciliti el retorn voluntari si les condicions de segu-
retat així ho permeten. 

REFUGIAT/DA El terme refugiat té una llarga tradició histò-
rica, però és a partir de la Convenció de Ginebra de 1951 sobre
l’Estatut dels Refugiats que s’estableix una definició lligada a
determinats drets. Segons la Convenció de 1951, un refugiat és
una persona que es troba fora del seu país de nacionalitat “...a
causa de fonamentats temors de ser perseguida per motius de
raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup
social o opinions polítiques...”. Altres declaracions han anat
afegint motius per poder determinar la condició de refugiat,
com l’existència de conflictes armats o les violacions de drets
humans en el país de residència. 
El nombre global de refugiats ha anat creixent en les últimes
dècades, i ha passat dels 2,4 milions de 1975 als 14,9 milions de
1990. La fi de la Guerra Freda va comportar uns moviments de
persones que van fer augmentar la xifra a 18,2 milions el 1993.
Actualment, els refugiats sota protecció de l’ACNUR, la majoria
dels quals es troben en els països més pobres d’Àsia i Àfrica, són
uns 10 milions, una de les xifres més baixes dels últims anys.
Hi ha diverses tipologies de refugiats, entre les quals desta-
quem els anomenats refugiats en òrbita, persones a les quals
se’ls nega l’asil o no troben un Estat que vulgui examinar la
seva sol·licitud, i són enviats d’un país a un altre a la recerca
d’asil, tot i que no són retornat directament al país on poden
patir persecució; i els refugiats en trànsit, aquells refugiats
admesos temporalment en el territori d’un Estat sota la condi-
ció que seran reassentats en un tercer Estat. Altres definicions
són els refugiats segons la Convenció (de 1951) o els refugiats
sota mandat (l’ACNUR se’n fa responsable seguint resolucions
específiques de l’Assemblea General).

REFUGIATS / DESPLAÇATS AMBIENTALS Generalment no
creuen les fronteres del seu país, però els desplaçats per raons
ambientals es veuen obligats a deixar el seu lloc de residència
habitual a causa de desastres naturals sobtats i dràstics (inunda-
cions, terratrèmols, etc.), desastres provocats pels canvis
mediambientals (desforestació, desertificació, degradació del sòl,
etc.) o per la intervenció humana (accidents industrials, radioac-
tivitat, etc.). En ocasions, també s’inclouen en aquesta categoria
els moviments de població provocats per canvis en l’entorn oca-
sionats pel desenvolupament, com pot ser la construcció de grans
obres d’infraestructura (preses, aeroports, carreteres, etc.).
Aquesta és una de les principals raons de molts fluxos de des-
plaçats de zones rurals i de minories ètniques i indígenes.
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SOL·LICITANTS D'ASIL Són les persones que abandonen el seu país d’origen i reclamen ser refugiats en
un altre país. Normalment, un sol·licitant d’asil ha de superar un procediment legal durant el qual el país
de destí decideix si li atorga l’estatut de refugiat, i els drets que aquesta condició implica. El Dret
Internacional reconeix el dret de buscar asil, però no obliga els estats a proporcionar-lo.
L’increment de sol·licituds d’asil presentades a l’Europa Occidental, Canadà i Estats Units, en la dècada dels
noranta, va despertar suspicàcies entre diferents sectors que van començar a posar en dubte la credibili-
tat de molts sol·licitants d’asil, ja que temíen que s’estigués fent un abús d’aquest mecanisme de protec-
ció. Tot i això, cal recordar que el nombre de persones que sol·liciten asil als països occidentals, és una
proporció petita en comparació amb el total de refugiats existents arreu del món. 

SOLUCIONS PERDURABLES
En el context de protecció dels refugiats, les organitzacions d’assistència promouen, generalment, tres tipus
de solucions durables per als refugiats:
Repatriació voluntària Significa el retorn voluntari al país d’origen, en base al consentiment expressat
lliurement pels refugiats. La repatriació voluntària només es pot dur a terme quan les condicions en el país
d’origen han canviat suficientment perquè els refugiats no hagin de témer per les seves vides o la seva
seguretat.
Integració local Quan el retorn al país d’origen no és segur per als refugiats, i després d’un prolongat
exili, els governs del país d’asil poden facilitar mesures per a la integració local dels refugiats.
Reassentament El reassentament en un tercer país és l’última de les tres opcions: només quan el retorn
no és possible i el primer país d’asil refusa la integració local del refugiat, es duu a terme el reassentament
en un país diferent al del refugi (anomenat tercer país). Malgrat que el reassentament és sovint l’única
manera de garantir la protecció internacional d’un refugiat, no acostuma a ser una opció desitjable, per-
què la majoria de persones refugiades prefereixen viure prop dels seus països d’origen amb l’objectiu de
retornar-hi quan sigui possible. El reassentament no és una opció en casos de grans èxodes de refugiats,
ja que només 10 països (Austràlia, Canadà, Dinamarca, Estats Units, Finlàndia, Noruega, Nova Zelanda,
Països Baixos, Suècia i Suïssa) tenen establertes quotes anuals de reassentament, malgrat que altres paï-
sos puguin acceptar casos individuals a petició de l’ACNUR i per raons de reagrupament familiar o forts lli-
gams culturals.

TRÀFIC DE PERSONES
Implica el transport de persones, per qualsevol mitjà de coerció, amb propòsits d’explotació, especialment
laboral o sexual. El tràfic de persones s’ha convertit en una font de beneficis important per moltes màfies,
malgrat que la naturalesa clandestina d’aquest negoci dificulti conèixer amb exactitud el nombre de per-
sones que han estat i són víctimes d’aquesta activitat delictiva. 
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