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El nombre de desplaçats assoleix un
nou rècord amb 65,3 milions
Hi ha 21,3 milions de refugiats, un 51% nens, i la majoria viuen en països
d'economies ?baixes o mitjanes?, segons un informe de l'ONU | Un de cada 113
habitants del planeta, obligat a abandonar la seva llar per conflicte o persecució

Un 51% dels refugiats són nens, segons l'ACNUR | Sergi Cámara

La guerra i la persecució han causat el desplaçament de 65,3 milions de persones el 2015, una
nova xifra rècord, segons ha alertat aquest dilluns l'ACNUR (http://acnur.es/noticias/notas-deprensa/2519-con-uno-de-cada-113-seres-humanos-afectados-el-desplazamiento-forzoso-bate-sucifra-record) , l'agència de l'ONU pels refugiats. En un informe coincidint amb el Dia Mundial del
Refugiat (https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-globaltrends/Tendencia_Globales_2015.pdf) , l'ACNUR assegura que dels 65,3 milions de desplaçats,
21,3 milions són refugiats, un 51% nens, la xifra més elevada des de principis dels anys 90. A
més, també hi ha 3,2 milions de persones que esperen rebre asil en un país industrialitzat i 40,8
milions que han fugit de casa seva però segueixen al seu propi país. Turquia és el país que acull
més refugiats del món: 2,5 milions.
L'ACNUR assegura que tot i que ?els problemes d'Europa per gestionar l'arribada de més d'un
milió de refugiats i immigrants via el Mediterrani dominava l'atenció de molts l'any 2015?, l'informe
demostra que ?la immensa majoria dels refugiats mundials són en altres llocs?.
En aquest sentit, l'ONU indica que un 86% dels refugiats sota mandant de l'ACNUR estan en
països ?d'economia baixa o mitjana propers a les situacions de conflicte?. La xifra arriba al 90%
si es comptabilitzen els refugiats palestins, que estan sota la tutela de l'UNRWA. Turquia, amb
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2,5 milions de refugiats, és el país del món que més n'acull, tot i si es té en compte la població, és
el Líban el que lidera el rànquing, amb 183 refugiats per cada 1.000 habitants.
Informe ACNUR desplaçats https://www.scribd.com/doc/316217008/Informe-ACNUR-desplacats)
(

Desplaçats: un de cada 113 habitants de la Terra
El nombre de desplaçats a nivell mundial equival a 1 de cada 113 persones, i segons l'ACNUR ?el
nivell de risc no té precedents?. De fet, la xifra és equivalent a tota la població del Regne Unit,
d'Itàlia o de França. L'augment dels conflictes arreu del planeta es pot constatar pel fet que, si bé
l'any 2005 l'ACNUR registrava la fugida de casa seva de sis persones cada minut, actualment és
de 24 persones per minut.
Tres països d'on surten la meitat dels refugiats
Segons l'informe de l'ACNUR, Síria, l'Afganistan i Somàlia són els països d'origen de la meitat dels
refugiats arreu del món. De Síria l'ACNUR en registra 4,9 milions, de l'Afganistan 2,7 milions i de
Somàlia 1,1 milions. Així mateix, Colòmbia, amb 6,9 milions, Síria, amb 6,6 milions, i l'Iraq, amb 4,4
milions, són els tres països amb més desplaçats internament. El nombre de desplaçats i refugiats de
Síria, 4,9 milions i 6,6 milions, ja equival a la meitat de la població del país previ a l'inici de la guerra.
Els nens, un 51% dels refugiats
L'ACNUR també assenyala a l'informe que els nens representen un 51% de la població mundial
de refugiats. Molts d'ells han estat separats dels seus pares i viatgen sols. De fet, l'ACNUR va
comptabilitzar el 2015 un total de 98.400 peticions d'asil fetes per mainada sense família, la xifra
més alta mai vista.
Alemanya, el país amb més demandants d'asil
A nivell global, també augmenten els demandants d'asil. Alemanya va ser el 2015 el país que va
rebre més peticions, 441.900, segons l'ONU, la majoria de refugiats de les guerres a Síria o al
Pròxim Orient. Els Estats Units, amb 172.700 peticions, és el segon país del rànquing, però la
majoria dels seus demandants són persones que fugen de la violència de les màfies a l'Amèrica
Central. Cal recordar que Espanya, entre els països europeus, està a la cua en peticions d'asil,
segons dades d'Eurostat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/109139/estat/espanyol/cua/peticions/asil) .
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Mapa dels refugiats i desplaçats. Foto: ACNUR
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