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Imagina que tot és de tots 

 

Jo mai he sigut refugiada i potser vosaltres tampoc. Mai he hagut de fugir de la 
meva pàtria per buscar seguretat . Els meus pares i jo hem migrat per buscar 
una vida millor, amb més oportunitats. No ha sigut gaire fàcil però, d’alguna 
manera, ho hem aconseguit!  

Sovint em pregunto,: què hauria passat al dia d’avui si no ens haguessin 
acceptat? Com ens sentiríem la meva família i jo si ens haguessin rebutjat? 
Això és el que m’ha fet pensar sobre les situació actual d’Europa, els 
immigrants i els refugiats que volen creuar les fronteres.  

Ser refugiat no és només allò que es pot veure a la televisió o qualsevol altre 
lloc. Els refugiats són persones normals com tothom, els drets humans dels 
quals no són respectats, i es justament per això que es veuen obligats a fugir 
de la seva terra. Ser refugiat és molt més que ser un simple estranger. Viure en 
l’exili suposa una gran dificultat. Aquestes persones esperen de tots nosaltres 
una bona voluntat per satisfer les seves necessites bàsiques com alimentar-se, 
un lloc on dormir, roba etc. L’objectiu d’aquestes persones és incorporar-se a 
una nova societat  

Un món sense fronteres hauria de ser allò correcte. El món és de tots i no de 
ningú. De qui és el món?  

Al mateix temps un món sense fronteres és bastant utòpic. Un món sense 
fronteres en general significaria una pèrdua de diversitat cultural, de tradicions, 
llengües i costums. Aquests tipus de “fronteres“, per a mi, no són dolentes: 
s’haurien de conservar totes aquelles fronteres que protegeixen formes de vida, 
pensaments, etc. Això és riquesa. 

Les fronteres que s’haurien de destruir són les barreres físiques, les que fan 
referència a la mobilitat humana. Les tanques de Melilla, les restriccions o 
barreres dels països europeus a l’hora de d’acollir refugiats que fugen de 
guerres, les que barren el pas a dones que fugen de situacions masclistes o a 
joves que volen buscar una vida millor ja sigui treballant o estudiant. Aquestes 
fronteres no haurien d’existir. 

Tancar fronteres als refugiats de Síria o de qualsevol altre lloc és inhumà. Viure 
en un lloc no et fa amo d’aquell lloc. Amb quin dret podem escollir qui entra i qui 
no? Entenc que s’identifiqui la gent per control i per seguretat, però no obstant, 
aturar qui cerca asil demostra certa debilitat política i no respecta als drets 
humans.  

Un món d’igualtat, un món on tots tenim els mateixos drets, un món on no hi 
hagi prejudicis, un món solidari, un món per tots: això és el que s’hauria 
d’intentar fer. 

Imagina que hi ha un sol món i que tot és per a tots, que no hi hagi res per a 
què morir o res per què matar, només fraternitat i prosperitat. Imagina tot el 
món compartint-ho tot: puc semblar una mica somiadora però molts pensen 
igual. 

Ara només cal que tots ens hi afegim i que fem d’aquest món un motiu per 
somriure. 


