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Igualtat i dignitat 
 
 

Un món sense fronteres és un somni per a molts refugiats que viuen en una 
situació complicada, pel fet que el seu país es troba en una gran guerra, la qual 
suposa molts perjudicis per la població. Aquesta guerra està provocant una 
gran quantitat de morts, gent que ha mort sense tenir cap culpa i molts s'han 
arriscat a buscar una nova vida en un altre país. Viatgen per mar en unes 
embarcacions que no són optimes per transportar-los i el trajecte pot suposar 
un gran risc per la vida d'aquestes persones.  

Les embarcacions transporten als refugiats a diferents zones d’Europa, però 
quan arriben a un altre país, aquests a vegades no els deixa passar, ja que les 
fronteres els impedeixen el pas. Però, en algunes zones tenen sort de 
ciutadans que donen la seva vida i gran part del seu temps a salvar-los, per tal 
que puguin tenir una vida digna, una vida que el seu país no els ha pogut 
donar.  

Les ONG també contribueixen en el bé dels refugiats, ja que són agrupacions 
que estan a favor d'ajudar a aquestes persones. 

En aquest nou país, els refugiats arriben amb l'esperança que puguin ser 
acceptats i viure amb tranquil·litat, però, els estats no fan cap esforç per ajudar-
los, ja que no els interessa. Una de les raons per les quals no els  interessa és 
el tràfic d'armes dels exèrcits dels estats. La compra i venda d'armes mou molts 
diners en els diferents estats. Una altra raó és la por que tenen que aquest 
assentament de refugiats desencadeni una emigració encara més gran, i no 
saben si els seus equips de control i atenció de refugiats podrien gestionar el 
caos que se'n derivaria.  

Una organització estricta suposaria una ajuda per aquesta gent i ajudaria a 
repartir en parts iguals els refugiats per tots els diferents estats d’Europa i del 
món. 

Un món sense fronteres suposaria un món basat en la igualtat i la dignitat. Els 
estats s'haurien d'imaginar com viure plegats i pensar el que els éssers humans 
tenen en comú i amb aquesta reflexió podrien arribar a la conclusió que una 
petita ajuda cap a aquestes persones suposaria un bé per la humanitat. 

Els refugiats són un senyal que la llibertat i la seguretat d'Europa depenen cada 
vegada més de la llibertat i la seguretat a la resta del món.  

 


