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tal com explica olvia Alejandra Mais -
terra, les motivacions per a migrar han
respost també històricament a nombro-
ses inquietuds o necessitats, com ara la
recerca de més qualitat de vida o la fu-
gida de la pobresa, de la persecució o de
la violència:

«A la curiositat per traspassar fron-
teres, conèixer nous llocs, noves
cultures i persones, a la pretensió
civilitzadora i evangelitzadora, a
l’expansió conquistadora i colonit-
zadora, a la necessitat d’ampliar

horitzons, de salvaguardar creences,
formes de vida i cosmovisions, fugir
de la violència, adquirir i intercan-
viar coneixements, béns, serveis i
mercaderies, però també a la neces-
sitat de sobreviure.»1

I precisament a aquesta necessitat
de sobreviure es deuen actualment la
major part de les migracions mundials
el panorama de les quals es descriu a
grans trets en els següents punts, tenint
en compte que no disposem de dades
oficials des de l’any 20052 i que és més

1. INTRODUCCIÓ: POBRESA, MIGRACIONS
 INTERNACIONALS I DRETS DE LES DONES

la migració, tant interna (dins d’un mateix país) com internacional, ha
estat present en la història de la humanitat des dels seus orígens. Són
diverses les causes que intervenen en els moviments migratoris (so -
cioeconòmiques, polítiques, culturals, familiars, religioses, climàtiques
o per catàstrofes naturals, bèl·liques, etc.) com diverses són també les
seves dicotomies: regular o irregular, migració a curt o a llarg termini,
migració voluntària o forçada, temporal o indefinida, individual, col·lec-
tiva…



que probable que aquestes dades hagin
augmentat substancialment com a con-
seqüència de la crisi global econòmica
d’aquests darrers anys:

– A escala mundial, el nombre de
migrants internacionals va arribar
als 191 milions el 2005.
– Aproximadament una tercera part
s’ha traslladat d’un país en desenvo-
lupament a un altre, mentre que un
altre terç ha passat d’un país en des-
envolupament a un de desenvolu-
pat. És a dir, que els migrants «sud
a sud» són gairebé tan nombrosos
com els «sud a nord».
– L’any 2005 europa va acollir el
34% del total de migrants; Amèrica
del nord, el 23%, i Àsia, el 28%.
només el 9% vivia a Àfrica; el 3%
a l’Amèrica Llatina i el Carib, i un
altre 3% a oceania.
– tot i que generalment es tendeix a
pensar que són predominantment
els homes els qui migren, les dones
migrants que creuen fronteres repre-
senten (ja des del 1960) quasi la
meitat del total mundial de migrants
i són més nombroses que els homes
migrants als països desenvolupats.
els rols tradicionals i les desigual-

tats de gènere,3 així com les relacions
de poder que se’n deriven, determinen
el procés migratori alhora que es veuen
afectats i transformats per ell. podríem
dir que en una cara de la moneda, la
decisió de migrar de forma independent
proporciona a les dones noves vies per
a fugir de relacions opressives, milloren
la seva qualitat de vida i transformen
les conductes, les expectatives i els
com portaments que tradicionalment 

els han estat assignats, molt sovint es
converteixen en proveïdores d’ingres-
sos, dotant-se a elles mateixes d’una
autonomia i una autoconfiança més
grans, i allunyant així la idea patriarcal
de l’home com a cap i sustentador de la
família. tanmateix, a l’altra cara del
procés migratori, les dones es troben
amb tot un seguit de vulnerabilitats i
riscos (ve xacions, assalts, abusos ver-
bals, amenaces, extorsió, campaments
deficients, malalties, llargues jornades
de treball i precarització laboral, irregu-
laritat de la seva condició legal, mort,
etc.) derivats de l’aïllament, la discri -
minació i l’exclusió que molt sovint
acompanyen el camí i que habitualment
les duen a patir les mateixes desigual-
tats associades al seu gènere que ja
patien al lloc d’origen.

tenint en compte, com ja hem vist
anteriorment, que les dones constitu -
eixen gairebé el 50% de la població
migrant internacional, en aquest qua-
dern es vol fer visible des d’una pers-
pectiva feminista una realitat que molts
cops és amagada o tractada de forma
residual en els mitjans de comunicació
tradicionals: la realitat viscuda (i pati-
da) per milers de dones migrants en
trànsit que van emprendre el seu pro-
jecte migratori buscant unes condicions
de vida més pròsperes i que sovint es
veuen immerses en una cadena de vio-
lències masclistes4 (econòmica, simbò-
lica, psicològica, institucional, física,
etc.), de la qual són objecte per la seva
condició específica de dones, que supo-
sen una violació contínua dels seus drets
humans fonamentals5 i que molt sovint
desemboquen en una de les se ves for-
mes més cruentes: la violència sexual.
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però, com abordar aquest tema sent
dona sense passar-lo pel sedàs de l’em-
patia i de la identitat? Com podem
mirar cap a una altra banda davant el
patiment d’aquelles dones que per l’o-
rigen i la classe social es veuen obliga-
des a emprendre un dur viatge amb
final incert que tants cops les deixa
encallades en els llimbs sense poder
tornar i sense poder continuar? Com no
queixar-se i indignar-se, a més, davant
la indiferència de la societat patriarcal i
masclista que continua buscant coarta-
des a la violència contra les dones? I

com no revoltar-se quan en tots els
països del món (en major o menor
grau) les dones seguim patint les con-
seqüències d’una discriminació històri-
ca i seguim veient com diàriament els
nostres cossos són envaïts, jutjats, cosi-
ficats i mercantilitzats? Honestament,
no es pot. I, per això, aquest text és el
re sultat d’un motí interior, del compro-
mís indestructible contra la violència
masclista en totes les seves manifesta-
cions i de la commoció que camina per
fer visible la injustícia i promoure el
canvi.

5



La violència sexual és un fenomen com-
plex, polimòrfic (ja que afecta l’àmbit
físic, el psicològic, el social i l’institu-
cional) i difícil de documentar a causa
de l’escassetat de dades sobre migra-
cions segregades per sexe en algunes re-
gions del món i per l’absència d’esta-
dístiques fiables i informes sobre les
agressions sexuals en particular.

Com a concepte, podem definir la
violència sexual que pateixen les dones
en trànsit com a tot acte o agressió, tant
físic (la violació, per exemple) com sim-
bòlic (amenaces o atacs verbals, co-
mentaris grollers, assetjament, etc.), que

va dirigit contra la sexualitat, la identi-
tat i el cos de la dona migrant i que
aquesta interpreta i sent com a tal.

en definitiva, els actes que concreten
la violència sexual es poden considerar,
tal com afirmen la Convenció sobre l’e-
liminació de totes les formes de discri-
minació contra la dona (CedAW en an-
glès) i la plataforma d’Acció de beijing,
entre altres disposicions internacionals,
com a manifestacions de les desigualtats
de poder relacionades amb el gènere que
es produeixen constantment en la socie-
tat i que continuen subordinant les dones
respecte als homes per raó del seu sexe. 

6

2. FRONTERES I VIOLÈNCIA SEXUAL: UN FENOMEN
COMPLEX

Si el risc i la vulnerabilitat estructural caracteritzen els moviments
migratoris en general –principalment quan es fa de forma indocumen-
tada–, aquesta situació s’agreuja de forma excepcional en el cas de les
dones, ja que els atacs i abusos que pateixen es dirigeixen habitual-
ment contra la seva sexualitat, agredint la seva integritat física, psíqui-
ca i emocional.



2.1. Cossos violables: patriarcat,
capitalisme i objectualització del
cos femení
La violència és una forma cruel de ne-
gació de l’altre i cosificació del subjec-
te: «La violència específica contra les
dones abasta així l’ampli espectre que
va des de les condicions extremes de les
guerres fins a la quotidianitat de l’àmbit
domèstic».6

Aquesta cosificació o objectualitza-
ció de les dones no representa altra  cosa
que la negació d’aquestes com a iguals
i l’«apropiació del cos i de la sexualitat
de la dona»7 com a pertinença subjecta
a la voluntat de l’agressor per a fer el
que vulgui amb ella. partint d’aquesta
premissa, és lògic deduir que la violèn-
cia sexual es perpetra amb més impuni-
tat en contextos socials profundament
patriarcals (més encara en contextos de
molta violència, com moltes de les fron-
teres de les quals parlarem més enda-
vant), on es generalitza una visió cosifi-
cada de les dones sense la menor
censura social. el fet d’objectualitzar la
dona la converteix en un ésser utilitza-
ble, i com a tal, violable (i fins i tot eli-
minable).8

Així, el concepte capitalista de pro-
pietat privada i la ideologia patriarcal
s’alien perversament per revalidar cons-
tantment la subordinació i la dominació
femenina mitjançant el control i l’accés
forçat i no consensuat al seu cos, que
s’accentua en el cas de la violència se-
xual contra les dones migrants en una si-
tuació de frontera o en zones de trànsit
migratori.9

«el cas és reflexionar sobre aquesta
qüestió: per què és l’exposició a la

violència sexual o la mort com a re-
sultat d’aquesta, el tribut principal
que les dones han de pagar per a par-
ticipar d’aquesta ‘arxianomenada’
festa intercultural del moviment de
la globalització? sembla com si es
jugués una gran partida d’escacs
global entre els reis del capitalisme,
del colonialisme i del patriarcat, en
la qual els peons o les figures feme-
nines que surten de les caselles ini-
cials fossin peces a les quals s’ha fet
la traveta, són menjades al pas, o sa-
crificades. tanmateix, el feminisme
i el pensament crític han de reconèi-
xer també que són peces que es coro -
nen de reines si arriben a la vuitena
casella.»10

de vegades, a més, la violació s’uti-
litza com una forma d’humiliar i ate-
morir tant altres dones com els mateixos
homes que les acompanyen, ja que en
moltes cultures i societats les agressions
sexuals són interpretades com a atacs
contra l’honor masculí o fins i tot con-
tra el de tota la comunitat a la qual per-
tany la víctima. Així, tal com afirma
olivia Ruiz, «violar una dona migrant
davant de l’espòs, el germà, el fill o l’a-
companyant degrada la dona i l’home 
(o els homes) que l’acompanya».

Una altra cara de la cosificació i
mercantilització del cos femení durant
el transcurs del viatge migratori té rela-
ció amb la utilització del sexe com a es-
tratègia de supervivència. d’aquesta
forma, algunes dones migrants utilitzen
el seu cos com a moneda de canvi o com
a bitllet cap al país de destí i ofereixen
favors sexuals a canvi de protecció, ali-
ments, ajuda o per evitar controls poli-

7



cials, assalts o violacions col·lectives,
entre altres «obstacles».

sigui com sigui, les dones migrants
veuen vulnerats els seus drets més bà-
sics de ciutadania en totes les etapes del
procés migratori. tant en l’origen com
durant el trajecte, i sovint també en el
país de destí, les dones perden, per
 exemple, el seu dret a la integritat físi-
ca, a un treball digne i a viure lliures de
violència. però més enllà del context so-
cioeconòmic, què defineix específica-
ment l’abús sexual que pateixen les do-
nes en trànsit? Considerarem dues
 característiques essencials:

– en primer lloc, la violència sexual
és en ella mateixa una característica
intrínseca de la migració femenina
que es produeix sistemàticament en
moltes àrees frontereres del planeta
i que no per greu deixa d’assumir-se
com un fet «inevitable» que forma
part de l’itinerari.
– per altra banda, d’aquesta idea
d’«inevitabilitat» en sorgeix preci-
sament el concepte de «desesperan-
ça apresa» (learned helplessness)
que bridget Wooding descriu com
«un estat de resignació en el qual les
dones víctimes de violència es “do-
nen per vençudes” i acaben assumint
les agressions com un càstig i un
destí ineludibles».

2.2. Risc i vulnerabilitat: 
coyotes, polleros, exèrcits 
i altres espècimens

durant el viatge les dones que decidei-
xen migrar estan exposades a riscos i
obstacles específics lligats a la seva con-

dició de cos sexuat en femení que les
 situa en una posició especialment fràgil
i les fa víctimes, com ja s’ha vist ante-
riorment, d’abusos, robatoris, viola-
cions i explotació sexual, entre altres
moltes formes de violència exercides
per una àmplia varietat d’agressors i
botxins, les accions i els comportaments
dels quals han estat forjats en una cul-
tura masclista més àmplia de violència
contra les dones: coyotes o polleros
(nom que reben les persones contracta-
des pels o per les migrants com a guies
clandestins per a ajudar-los a creuar la
frontera, principalment entre Mèxic i els
estats Units), agents de policia motxi-
llers i corruptes, autoritats migratòries,
militars, mareros (bergants), delin-
qüents comuns, narcotraficants i fins i
tot per altres migrants.

sobre la violència comesa per les
 autoritats i els funcionaris, la periodista
mexicana sara Lovera afirma que «nin-
gú no es fa càrrec de les migrants. elles
pateixen una enorme cadena de viola-
cions als seus drets humans, i l’extorsió
és una de les coses més terribles: per
deixar-les passar per Mèxic, el paga-
ment és el sexe per a les autoritats».

Així ho expressa també oliva Ruiz
en el seu article «Violencia sexual: el ca-
so de las migrantes centroamericanas en
la frontera sur»: 

«Amb els homes elles fan front al ro-
batori i l’assalt per delinqüents, l’ex-
torsió i la subordinació per autoritats
i els múltiples i diversos perills que
comporta ser transportat dalt d’un
camió o un tren de càrrega o creuar
a peu un desert, un riu, una selva o
una muntanya.»

8



I és que travessar línies divisòries
entre països es converteix en una situa-
ció d’alt risc i desprotecció per a les do-
nes en trànsit que han de sortejar nom-
brosos perills en un context sui generis,
fins i tot quan es troben sota la suposa-
da protecció de les autoritats o sota
l’«empara» del coyote que les ha d’aju-
dar a creuar (sempre que no fugi amb els
diners, abandonant-les a la seva sort).
La situació es torna particularment pre-
cària quan aquestes dones són traficades
per xarxes de tracta i es converteixen en
subjectes de violència sexual i maltrac-
tament per part dels mateixos homes
que les transporten.

Aproximadament sis de cada deu
dones migrants pateixen algun tipus
d’agressió sexual durant el camí; agres-
sions que es duen a terme com un acte
d’ostentació de poder, com a instrument
masculí de repressió i opressió. A més
de la desigualtat de gènere, el marc de
vulnerabilitat en què té lloc la violència
sexual a les franges frontereres està ín-
timament lligat a la violència general
patida pels immigrants indocumentats,
a la indefensió aparellada a la falta de
recursos econòmics i a l’absència de po-
der social, a la pèrdua de drets elemen-
tals i, en moltes ocasions, també a l’et-
nicitat, a factors culturals i històrics del
lloc d’origen i al mateix background de
cada dona.

2.3. Violència sexual, VIH i salut
reproductiva
A part de las seqüeles emocionals i psi-
cològiques que la violència sexual com-
porta (limitació de la capacitat afectiva,
apatia, insomni, hipervigilància, irritabi -

litat, etc.), també té efectes directes so-
bre la salut sexual i reproductiva de les
dones migrants que han estat violades.

en primer lloc, i tot i que la relació
entre migració internacional i VIH/Its
encara no ha estat gaire estudiada, sa-
bem que la mobilitat poblacional i la
vulnerabilitat dels migrants (homes i
dones) té un paper determinant en la
transmissió d’infeccions de transmissió
sexual com la sida, fonamentalment a
les fronteres internacionals, que, com
hem vist, són llocs especialment hostils
per a les dones migrants en trànsit.

Cal afegir que «de vegades les per-
sones migrants són estigmatitzades com
a portadores de malalties i és important
aclarir que la migració en ella mateixa
no provoca la infecció per VIH; al con-
trari, això depèn de com i sota quines
condicions té lloc la migració» (Informe
General sobre Gènere i Migració de
bRIdGe i l’Institut d’estudis de des -
envolupament –Ids– del Regne Unit).

Resulta imprescindible, a més, tenir
en compte que la globalització de la
 pobresa i l’augment gradual de les mi-
gracions estan vinculats al desmantella-
ment de les economies rurals locals cen-
trades en el sector agrícola per causa de
diferents factors, com ara les catàstrofes
naturals, els conflictes armats o la po-
bresa estructural. És sota aquestes con-
dicions i no unes altres que la relació
 entre pobresa i migració ha originat con-
textos d’alta violència, en què les agres-
sions sexuals, a part de la tracta, la pros-
titució i una sèrie de pràctiques fruit de
la discriminació de gènere, promouen la
propagació del VIH entre persones, les
vides precàries i poc vivibles –en pa-
raules de Judith butler–, de les que es

9



presenten com a menys dignes de ser
plorades. 

La violència sexual, per tant, aug-
menta exponencialment el risc de con-
traure malalties com el VIH, ja que les
dones no són mestresses de la seva  salut
sexual i reproductiva, i regularment són
obligades a mantenir relacions de risc
sense ni tan sols la possibilitat de nego-
ciar els termes de les relacions sexuals
o l’ús del preservatiu.

La manca d’accés a serveis socials i
sanitaris i a programes de prevenció, as-
sessorament i protecció de la violència
sexual, suposa un altre gran element de
vulnerabilitat per a les dones migrants,
que amb aquesta «desesperança apresa»
de la qual parlàvem anteriorment, assu-
meixen que inevitablement seran viola-
des durant el trajecte o que hauran
d’emprar el seu cos com a salconduit
per a aconseguir arribar al destí. davant
d’aquesta certesa, per evitar quedar em-
barassades com a conseqüència de la
violència, cada vegada més dones deci-
deixen, abans d’emprendre el viatge, in-
jectar-se potents anticonceptius com el
depo-provera (també conegut popular-
ment a l’Amèrica Central com la «in-
jecció anti-Mèxic»), que resulta efectiu
durant un període de tres mesos i que té
una eficàcia de fins al 97%.

en l’article de Carlos salinas «La ru-
ta de las que serán violadas» publicat pel
diari El País el novembre del 2011, des-
crivia així la quotidianitat de l’ús del
depo-provera:

«per a les dones centreamericanes és
fàcil accedir a un anticonceptiu com
el depo-provera, ja que ha estat uti-
litzat durant dècades per les autori-

tats sanitàries com a tractament de
planificació familiar. A nicaragua,
clíniques com profamilia entreguen
anualment unes 15.000 injeccions a
més de quatre mil dones, el 80% de
les quals de zones rurals. el seu ús
està estès a tota l’Amèrica Llatina i
està reconegut per l’Agència del
Medicament dels eUA (FdA en an-
glès) […]. Algunes onG a l’Amè -
rica Llatina, tanmateix, asseguren
que es tracta d’una droga perillosa,
per possibles danys als ossos i pro-
blemes hormonals, i que ha estat in-
troduïda a la regió pels països rics
com a mètode d’esterilització mas-
siva, per evitar el creixement de la
població de les nacions pobres.»

Malgrat tot el descrit fins al moment
en el present quadern i segons declara
Alejandrina García Rojas, encarregada
del programa de VIH y Mujeres de l’or-
ganització civil salud Integral para la
Mujer (sIpAM), les dones migrants es-
tan disposades a prosseguir la travessia,
que pot durar setmanes o fins i tot anys,
a la recerca d’una vida millor.

2.4. Dones migrants 
i maltractament institucional

per a les dones migrants, la seguretat i
la justícia no estan garantides. Aquesta
manca de garanties es tradueix en una
nova violència institucional que deixa
indefenses milions de dones que cada
any emprenen un llarg viatge des d’À-
sia, l’Amèrica Llatina o Àfrica buscant
més qualitat de vida per a elles mateixes
i/o per a les seves famílies en uns països
del mal anomenat primer món, que so-
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vint les fa invisibles i les ignora, mirant
cap a una altra banda.

Quant a la resposta institucional i
l’atenció que reben les dones migrants
víctimes de violència sexual, regular-
ment acostuma a convertir-se en una no-
va forma de maltractament contra elles,
que repercuteix en una gran descon-
fiança en la capacitat de les institucions
(serveis socials, sanitaris, policials, ju-
dicials…) per a protegir-les o resoldre la
situació. Aquesta suspicàcia redunda, al
seu torn, en la disminució de les denún-
cies i, per tant, en la invisibilització d’a-
quest tipus de violència.

són molts els estudis que han posat
sobre la taula el concepte de violència
institucional, ja que després de posar en
coneixement de les autoritats l’agressió,
són moltes les dones que se senten no-
vament violentades en topar amb acti-

tuds d’indiferència, discriminació i in-
operància de les institucions que en teo-
ria tenen la responsabilitat de prevenir
i/o intervenir davant de casos de violèn-
cia masclista de qualsevol índole.

en la pràctica, els sistemes jurídics
de molts dels països on es cometen les
agressions no ofereixen garanties a les
dones sobre la defensa dels seus drets ni
preserva la seva llibertat de moviment i
integritat física i psicològica. Així, mas-
sa vegades el sistema no promou la de-
núncia ni facilita la detenció i condem-
na dels agressors.

els esforços esmerçats fins ara per
organitzacions no governamentals i en-
titats civils per millorar la situació de
violència a les zones de trànsit i atendre
i orientar les dones migrants que veuen
conculcats els seus drets continuen sent
insuficients. 
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tal com assenyala la llista elaborada el
2011 per la revista Foreign Policy, en la
qual es classificaven els passos fronte-
rers més perillosos del planeta, els con-
flictes i la violència no es produeixen
només a l’interior dels països, sinó que
molt sovint sobrevenen a les seves fron-
teres.

3.1. Frontera dominicanohaitiana

Com ja hem vist, les fronteres són llocs
embullats en els quals s’interrelacionen

diferents actors i en els quals operen di-
ferents formes de discriminació i vio-
lència contra les persones migrants. A la
frontera entre la República dominicana
i Haití, en particular, les dones migrants
i les desplaçades pel terratrèmol del ge-
ner del 2010 i, posteriorment, per la vio-
lència postelectoral desfermada l’abril
del 2011, es mouen entre un eixam de
funcionaris, policies, guàrdies de duana,
proxenetes, timadors, cobradors, possi-
bles ocupadors, traficants, etc., i es veuen
exposades a un ventall ampli de violèn-

12

3. LACRA GLOBAL, PERSPECTIVA GLOBAL

«tant el lloc d’origen, la ruta de migració com el lloc de destí estan mar-
cats per la construcció social de gènere, de manera que les experièn-
cies anomenades en femení presenten diferències amb relació a les
masculines, tant per a les que se’n van com per a les que es queden.
Qüestions específiques com la violència sexual, el control de la seva
sexualitat i la limitació dels seus drets humans són compartides per les
migrants, tot i que sense oblidar evidentment els diferents orígens,
capitals socials acumulats i expectatives personals.
com tot fenomen social, la migració també presenta matisos i ens mos-
tra històries signades per la determinació de superar els obstacles. Són
nombroses les empremtes d’aquestes viatgeres silencioses que estan
resignificant drets, vinculant persones i cultures, superant incerteses,
llegant sabers.»11



cies subjectes a diversos eixos de dis-
criminació com, per exemple, el  gènere,
l’estatus migratori, la classe social o
l’ètnia.

Haití és un estat fallit marcat per la
pobresa extrema i la violència estructu-
ral. Les dones haitianes en trànsit que
abandonen el seu país i intenten creuar
la frontera troben ocupació principal-
ment en les següents àrees: en el mercat
de Comendador (a la província d’elías
piña, a la banda dominicana), com a ve-
nedores; en cases particulars, com a tre-
balladores domèstiques; o en la prosti-
tució, tant a la ciutat de Comendador
com a belladère (a la banda haitiana).

Aquests són els punts calents princi-
pals de la línia divisòria entre ambdós
països i també és la regió amb els nivells
més alts i normalitzats de violència mas-
clista en totes les seves variants (física,
sexual, econòmica, institucional,  verbal,
psicològica…). A part, la franja fronte-
rera comporta riscos alts de tràfic il·lí-
cit de persones, incloent-hi la tracta amb
finalitats d’explotació sexual.

Concretament, el mercat de Comen -
dador és un espai important de treball i
comerç per a moltes dones haitianes
que, al seu torn, es veuen exposades a la
corrupció i al «macuteig» de les autori-
tats que les extorsionen i les amenacen
amb la deportació si no accedeixen, per
exemple, a mantenir relaciones sexuals
amb ells. 

si bé la violència sexual contra les
dones haitianes refugiades a les tent ci-
ties –els campaments de port-au-prince
i rodalies– ha rebut molta atenció me-
diàtica aquests darrers anys gràcies a
l’increment dels estudis i les investiga-
cions relacionats amb la violència con-

tra la dona als campaments haitians,
aquesta atenció no s’ha prestat en igual
mesura i profunditat a la complexa si-
tuació de la frontera (allunyada de les
capitals i dels centres de poder) i les se-
ves conseqüències sobre la vida de les
dones migrants.

Afegint encara més precarietat a la si -
tuació, la investigadora bridget Wooding
explica que «els brots de còlera (2010-
2011) han dut les autoritats a tancar la
frontera en diverses ocasions i a segre-
gar els venedors i les venedores haitians
dels dominicans en un mercat provisio-
nal a el Carrizal, tot això com a  mesura
de salut pública. Aquest fet va provocar
que augmentés el nombre de dones que
creuaven la frontera per punts no ofi-
cials, on es van veure exposades a roba -
tori, violència sexual i, en alguns casos
extrems, homicidi/feminicidi».12

Malgrat tot, el percentatge de denún -
cies a la frontera sobre casos de violèn-
cia contra les dones haitianes continua
sent molt baix per causa de diferents
factors:

– en primer lloc, el desconeixement
dels seus drets.
– en segon lloc, el funcionament de-
ficient dels serveis d’atenció a amb-
dós costats de la frontera.
– I per últim, la carestia d’aquests ser -
veis i recursos a la frontera haitiana.

3.2. Àfrica subsahariana-Marroc-
Europa
el Marroc també és país de trànsit per a
molts migrants i sol·licitants d’asil pro-
cedents de l’Àfrica subsahariana que in-

13



tenten arribar a europa, tot i que sovint
es veuen obligats a romandre atrapats al
Marroc indefinidament, sense poder
avançar en el seu projecte migratori i
sense poder tornar al país d’origen.

Moltes d’aquestes persones fugen
de la pobresa extrema o de cruents con-
flictes armats i les seves condicions de
vida a Rabat, a Casablanca o a oujda (a
la frontera amb Algèria), són extrema-
ment dures. Així ho recollia el 2010
l’onG Metges sense Fronteres (MsF)
en un informe sobre la violència sexual
a la zona:

«La gran majoria de les dones en-
trevistades per MsF (70% dels ca-
sos) va explicar que havia fugit del
seu país d’origen per conflicte ar-
mat, persecució política i altres tipus
de violència o abusos, com ara ma-
trimonis forçosos, violència domès-
tica i abusos a la llar. en la resta de
testimonis, sobretot els de les dones
procedents de nigèria, es van reco-
llir raons de tipus econòmic, tals
com la pobresa.»

Aquest mateix any, Metges sense
Fronteres va atendre unes 145 víctimes
de violència sexual. segons l’organitza-
ció, entre el maig del 2009 i el gener del
2010, «una de cada tres dones ateses per
MsF a Rabat i Casablanca va admetre
haver patit un o més episodis de violèn-
cia sexual, ja fos al seu país de origen,
durant el procés migratori i/o una vega-
da en territori marroquí. Aquesta xifra
podria ser fins i tot més elevada, ja que
algunes dones no van accedir a parlar o
no van reconèixer allò que el seu propi
testimoni evidenciava. L’ús de la vio-
lència sexual es converteix així en una

de les pràctiques violentes més habitu-
als contra la dona en el marc del feno-
men migratori».

el trajecte fronterer entre Algèria i el
Marroc (passant de la ciutat algeriana de
Maghnia a la ciutat d’oujda, en territo-
ri marroquí) exemplifica l’extrema pe-
rillositat del trasllat i l’especial vulnera-
bilitat de les dones que el realitzen. tal
com recull el mencionat informe de
MsF, el camí cap a Maghnia (punt de
concentració dels grups de migrants que
pretenen entrar al Marroc) acostuma a
fer-se en condicions físiques molt dures:

«en general viatgen amuntegades
durant uns quants dies a la part pos-
terior de les pick-ups que travessen
el desert, sense aturar-se per dormir
ni menjar i sense gairebé aigua. en
alguns trams són obligades a cami-
nar per evitar els controls policials.
segons diversos testimonis recollits,
es donen casos d’homes, dones i
nens que moren a causa de les con-
dicions del trajecte o de la violència.
Les dones, a més, corren un elevat
risc de ser víctimes de violència se-
xual.»
«segons les dades compilades per
MsF, el 59% de les 63 dones enques -
tades que han passat per Maghnia
cap a oujda han patit violència se-
xual. És possible que aquesta xifra
sigui encara més gran si s’extrapola
a la totalitat de migrants que passen
per aquest punt, ja que és la ruta més
utilitzada pels migrants –les xarxes
de tràfic els condueixen per aquest
lloc– i els actors que operen a la zo-
na entre ambdós llocs fronterers són
particularment violents.»
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Com s’apuntava a l’inici d’aquest
apartat, molts migrants i sol·licitants
d’asil es troben «encallats» al Marroc,
abandonats a la seva sort i sense poder
reprendre el viatge cap a enlloc. Aquesta
situació de llimbs i d’irregularitat impe-
deix que les dones que pateixen atacs
denunciïn, per por i desconfiança res-
pecte a les autoritats, fet que reforça un
cop més la impunitat que empara els
agressors. Algunes d’aquestes dones, a
més, es troben sota el control de les xar-
xes de tracta o tràfic de persones i pa-
teixen violacions diàries i explotació se-
xual.

no hi ha millor testimoni que les se-
ves pròpies veus resumides en el següent
extracte de la recopilació «deu barques
encallades a la platja. deu relats sobre
la migració africana subsahariana», rea -
litzada pel service Accueil Migrantes
(sAM) de Casablanca l’any 2010:13

«en dues setmanes arribar a Magh -
nia, a la frontera entre Algèria i el
Marroc, i allà vaig haver d’esperar
tres mesos més. Als afores de Magh -
nia hi havia un gran campament per
als migrants: era un lloc enorme en
aquell moment (novembre del 2004).
Aquell no era un bon lloc. em vaig
penedir d’haver deixat Gao: això en-
cara era pitjor! estàvem a l’infern!
Moltes persones van morir en aquell
campament de Magh nia. els homes
eren els únics autoritzats per a anar
a buscar menjar i aigua. Les dones
havien de romandre a l’interior, tan-
cades amb pany i clau.
dormíem i menjàvem, això era tot.
[…] Com a dona, he de dir que va
ser una època difícil per a mi. Vaig

aprendre a fer-me passar per malal-
ta per mantenir allunyats els homes.
no en vaig tenir prou amb el meu
embaràs per a protegir-me. Algunes
noies van ser colpejades i ferides
amb ganivets quan van tractar d’e-
vitar tenir relacions sexuals amb els
homes del campament. Jo m’ama-
gava i... bé, confesso que no em dut-
xava gaire sovint, ja saps a què em
refereixo?
no era el primer cop que em tro bava
així i ja estava acostumada a aquest
tipus de situacions, però Maghnia
era diferent. […] no hi havia  manera
de sortir d’allà: una presó per als mi-
grants a la frontera amb el Marroc.
[…] A principis del 2005 estava pre-
parada per a superar l’últim obstacle
que bloquejava la meva entrada a
europa. però hi havia alguna cosa
que no quadrava: després d’aquest
llarg viatge cap a europa, ja sabia
que les persones que estaven pagant
per mi volien que em fiqués a la
pros  titució, però aquesta no era la
me va idea. Jo ja havia pres la meva
decisió: un cop a europa m’escapa-
ria de nou i escolliria la meva pròpia
vida. prostitució: ja ho havia inten-
tat i no era una opció per a mi. La
gent d’europa va organitzar el dar-
rer pas: havia d’anar a tànger, viure
a la muntanya amb el meu bebè i des
d’allà, agafar el vaixell cap a  es pa -
nya.
[…] Mali va ser la primera parada
llarga: la ciutat de Gao. tres mesos
perdent el temps. Hi havia moltes
noies de països diferents. estàvem
en una caseta, esperant. em van dir
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que anaven a europa com jo. em va
sorprendre trobar-hi tantes noies que
viatgen a europa per anar a escola.
encara recordo com van començar a
riure’s de mi quan els vaig pregun-
tar quin tipus d’estudis els agradaria
seguir a europa. Va ser aleshores
quan vaig entendre que la  prostitució
seria el meu futur més proper. de pri -
ment, molt depriment.
Vaig telefonar a “la meva dona de
contacte” a europa i li vaig pregun-
tar de què es tractava. Aleshores ella
em va dir que em donaria l’educació
promesa, però que havia de treballar
per a ella. Va dir que si jo no volia
seguir el viatge podia tornar a casa i
això és el que vaig decidir fer im-
mediatament.
però aleshores van començar tots els
meus problemes: ella no va enviar
més diners i es van endur tots els
meus papers, així que no podia ca-
minar lliure, no podia tornar a casa.
estava sola, varada a Gao.
no tenia ni tan sols la direcció de la
meva família i, a més, sabia bé que
no podia demanar ajuda, perquè no
tenien mitjans.»

3.3. Amèrica Central-Mèxic-EUA
són 3.185 quilòmetres de llarg. Aquesta
és la longitud de la frontera que separa
els estats Units i Mèxic. Una frontera
que aquestes darreres dècades s’ha con-
vertit en una de les zones més conflicti-
ves de l’Amèrica Llatina i una de les
més perilloses.

Malgrat això, la frontera nord de
Mèxic rep un flux important de mi-

grants, principalment centreamericans i
d’altres estats mexicans, que intenten
entrar clandestinament als estats Units
buscant una oportunitat de millorar el
seu nivell de vida i el de les seves famí-
lies. en no aconseguir-ho, molts d’ells
es veuen obligats a quedar-se a la fron-
tera i busquen feina en ciutats mexica-
nes com tijuana, Ciudad Juárez, Ma -
tamoros o nuevo Laredo –el 80% de la
indústria maquiladora de Mèxic es con-
centra a aquesta franja fronterera– per
poder sobreviure o per aconseguir prou
diners per a prosseguir el seu camí. en
moltes d’aquestes ciutats hi ha, a més,
«zones de tolerància», en les quals la
violència, el capitalisme exa cerbat de la
maquila, la prostitució i el narcotràfic14

estan a l’ordre del dia. 
des de l’any 2006, la violència es va

accentuar a la banda mexicana com a
conseqüència de l’anomenada «guerra
contra el narco» empresa per l’expresi-
dent Felipe Calderón, que va militarit-
zar el país desplegant unes 25.000 tro-
pes de l’exèrcit i efectius de la policia
federal al llarg del territori. L’increment
de la violència va ser imminent i set
anys després les xifres que es manegen
són esfereïdores. 

segons l’organització México Uni -
do contra la delincuencia, només entre
el 2007 i el 2011 van morir en aquest
conflicte 80.745 persones (47.453 se-
gons fonts governamentals).

«tot i que en un principi la violèn-
cia es concentrava als estats del
nord, s’ha estès progressivament a la
resta del país i avui és considerat per
l’organització de les nacions Uni -
des (onU) com un dels cinc països
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amb el nivell de delinqüència orga-
nitzada més gran del món.»15

el cas particular de la frontera nord
es caracteritza per la seva triple confi-
guració com a frontera social que sepa-
ra dos nivells de vida econòmics molt
diferents,16 frontera cultural entre el
món anglosaxó i el llatinoamericà, i
frontera natural, ja que el riu bravo (o
riu Grande per als nord-americans) pel
qual milers de migrants intenten creuar
cada any recorre gran part de la  frontera
entre ambdós països, aproximadament
des de el paso (texas) fins a la desem-
bocadura del golf de Mèxic, a l’estat de
tamauli pas.

però, tenint en compte aquest con-
text, a què es deu l’elevat flux migrato-
ri que rep aquesta franja fronterera? si
bé és cert que el procés de globalització
ha contribuït al creixement dels fluxos
migratoris en general, en la migració
des dels estats del sud de Mèxic i des de
les regions de l’Amèrica Central i del
sud cap al «somni americà» hi influei-
xen molts altres factors polítics, histò-
rics, econòmics i culturals, com, per
 exemple, el marcat context de postcon-
flicte dels països d’origen com ara
nicaragua, Guatemala, el salvador o
Hondures, països que arrosseguen greus
problemes estructurals des de les dèca-
des de 1980 i 1990.

sense xarxes de suport i amb una
manca absoluta d’informació sobre els
seus drets, els migrants, homes i dones,
procedents d’Amèrica Central que tra-
vessen Mèxic per arribar als estats
Units pateixen innombrables vexacions,
tal com han denunciat repetides vegades
diverses organitzacions de drets humans

com ara Amnistia Internacional i alguns
mitjans de comunicació que han inten-
tat donar visibilitat a aquesta realitat.

en aquest panorama els grups tra -
dicionalment oprimits es troben en una
situació de major vulnerabilitat a la vio-
lació dels seus drets, com en el cas de
les dones migrants que abandonen la
 seva comunitat en aquests països per
sortir a la recerca d’unes circumstàncies
millors:

«Anteriorment es migrava per tenir
una millor qualitat de vida. en l’ac-
tualitat es migra per no tornar; avui
creuar la frontera es converteix en
una decisió de vida o mort. A la fron-
tera, la terra de ningú, el dret a la vi-
da no val gairebé res; es transforma
en un gran buit en el qual les perso-
nes busquen el ‘somni americà’ i a
vegades hi moren, deixant en el de-
sert o al riu l’esperança de milers de
persones per unes condicions de vi-
da millors.»17

Com deia una popular cançó de José
Alfredo Jiménez, en alguns indrets del
món «la vida no val res». I, certament,
aquesta frase descriu a la perfecció el
trajecte que centenars de migrants cen-
treamericans emprenen cada dia per tra-
vessar Mèxic al llom de La bestia, un
tren de mercaderies que recorre tot el
país de sud a nord (una travessia d’uns
cinc mil quilòmetres) i en el qual els mi-
grants viatgen en flagrants condicions
d’inseguretat.

els migrants indocumentats, homes
i dones, després de pagar a les màfies
uns 1.200 dòlars (uns 880 euros), pugen
al tren en marxa i viatgen al sostre o en-
tre els vagons del tren, fent front durant
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el camí a les amenaces i les agressions
de diferents grups criminals, com ara
Los Zetas,18 escindits del càrtel del Golf
l’any 2010. Així ho ha declarat moltes
vegades el sacerdot Alejandro solalin -
de, fundador fa uns quants anys de l’al-
berg Hermanos del Camino d’Ixtepec,
un lloc d’acollida per a viatgers en tràn-
sit que ofereix ajuda i atenció integral a
les persones que opten per aquesta ruta
per a arribar als estats Units: 

«el migrant és una mercaderia sot-
mesa a extorsions, robatoris i se-
grestos19 durant el camí. Ara, a més,
s’ha imposat una nova pràctica: de-
manar-los cent dòlars per cada tram
que recorren al tren i, si no els tenen,
els tiren. A alguns els maten, altres
tenen la sort de caure sobre tou i no-
més queden ferits, altres són muti-
lats. […] són persones que han sor-
tit forçades de casa seva i del seu
país perquè no hi ha feina, i no par-
lem ja de qualitat de vida. nosaltres
intentem avisar-los que el nord (de
Mèxic) és pitjor. els parlem dels se-
grestos, els expliquem que posen en
perill la seva vida, però ens diuen
que, per morir al seu lloc d’origen,
millor morir intentant arribar al
nord. I seguiran viatjant i buscant
nous racons per aconseguir-ho.»20

el pare solalinde, que ha estat agre-
dit i detingut diverses vegades per asse-
nyalar les organitzacions criminals i per
denunciar la indiferència i la complici-
tat del Govern i de les autoritats, treba-
lla exigint lleis més justes que protegei-
xin els migrants al seu pas per Mèxic i
que els permetin viatjar per vies més
 segures. però, de moment, cap de les

iniciatives presentades no ha cristal·lit-
zat.

Cal assenyalar que la major part de
les persones centreamericanes que in-
tenten arribar als estats Units són dones.
segons la Mesa nacional para las
Migraciones de Guatemala, les dones
representen el 57% dels migrants de
Guatemala i el 54% de el salvador i
Hondures. I en aquest marc d’injustícia
i desraons, són precisament elles les que
tornen a emportar-se la pitjor part: s’es-
tima que entre sis i vuit de cada deu do-
nes centreamericanes són violades al
seu pas per Mèxic. Altres, com s’apun-
tava anteriorment, es veuen obligades a
oferir favors sexuals a canvi de protec-
ció o per a aconseguir travessar fronte-
res i zones guardades.

per desgràcia, el patiment, la discri -
minació i la violència basada en el gène-
re no acaben en arribar a la frontera nord.

3.4. Dones desplaçades a altres
àrees del món
Una altra forma de migrar és el despla-
çament forçat intern (com en el cas de
Colòmbia) o extern (com passa a so mà -
lia, per exemple). en aquestes circums -
tàncies les persones migrants no tenen
un projecte migratori concret, sinó que
es veuen obligades a abandonar el seu
lloc d’origen contra la seva voluntat, fu-
gint de la guerra, de les crisis alimentà-
ries o dels desastres naturals, entre altres
causes.

A propòsit dels desplaçaments for-
çats de dones com a conseqüència de
conflictes armats, el paràgraf 136 de la
plataforma d’Acció de beijing (onU
1995) recull això:
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«Les dones i els nens constitueixen
el 80 per cent dels milions de refu-
giats i altres persones desplaçades
del món, incloent-hi els desplaçats
interns. es veuen amenaçats amb la
privació de les seves propietats, béns
i serveis, i del seu dret de tornar al
seu lloc d’origen, així com amb la
violència i la inseguretat. Caldria
prestar especial atenció a la violèn-
cia sexual contra les dones i les ne-
nes desarrelades, que es fa servir
com a mètode de persecució en cam-
panyes sistemàtiques de terror i inti-
midació, i al fet que s’obligui els
membres d’un determinat grup èt-
nic, cultural o religiós a fugir aban-
donant la seva llar. Les dones també
es poden veure obligades a fugir a
causa d’una por ben fundada de pa-
tir persecucions per les raons enu-
merades en la Convenció sobre
l’estatut dels Refugiats de 1951 i el
protocol de 1967, incloent-hi la per-
secució en forma de violència se xual
o uns altres tipus de persecució ba-
sats en el gènere, i segueixen sent
vulnerables a la violència i l’explo-
tació durant la seva fugida, als paï -
sos d’asil i de reassentament, així
com durant la repatriació i després
d’ella. sovint, en alguns països d’a-
sil, les dones troben dificultats per-
què se les reconegui com a refugia-
des quan invoquen motius basats en
aquest tipus de persecució.» 

La plataforma d’Acció de beijing
insta els estats a intervenir per reduir les
violacions als drets humans de les do-
nes en contextos de conflicte, i més con-
cretament, a «proporcionar protecció,
assistència i capacitació a les dones re-

fugiades, a altres dones desplaçades que
necessiten protecció internacional i a les
desplaçades internament».

de la mateixa manera que en els pro-
cessos migratoris «voluntaris», la situa-
ció de vulnerabilitat de les dones durant
el desplaçament provocat per conflictes,
catàstrofes naturals, sequeres, etc., és
particularment elevada, especialment
durant el camí o exili cap als camps de
refugiats. La majoria parteixen del seu
lloc d’origen amb poques pertinences i
recursos, sovint amb fills al seu càrrec i
amb poca informació sobre com arribar
a un lloc segur.

per tot això, les dones desplaçades
estan, una vegada més, especialment
exposades a la violència sexual durant
el trajecte, i fins i tot en els mateixos
camps de refugiats –suposadament se-
gurs–, tant per part de militars i grups
armats com d’altres homes que aprofi-
ten les circumstàncies, ja que les dones
no només han de bregar amb les ame-
naces i els abusos que pateixen perso-
nalment, sinó que s’han de fer càrrec del
benestar i la seguretat física de la seva
família.

Aproximadament la meitat de les
persones desplaçades són dones adultes
i nenes, que s’enfronten a la severitat de
les llargues jornades de camí i sovint a
l’assetjament i a la violència sexual, ha-
vent perdut en aquest mateix trajecte
cap a l’exili l’empara de la seva llar, de
la seva estructura familiar i del seu go-
vern que les sotmeten a la més absoluta
indiferència.

tot i que en els últims anys l’Alt
Comissionat de les nacions Unides per
als Refugiats (ACnUR o UnHCR en
anglès) ha posat en marxa una sèrie de
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programes destinats a garantir l’accés
de les dones a la protecció legal i, pri-
mordialment, a l’ajuda humanitària d’e-
mergència mentre intenten compondre
la seva vida, no n’hi ha hagut prou amb
aquestes mesures per a pal·liar els abu-
sos generalitzats contra les dones.

A continuació exposem dos exem-
ples clars de situacions de desplaçament
en què les dones es veuen immerses en
contextos d’alta violència, dels quals
són les principals víctimes i alhora su-
pervivents:

3.4.1. Somàlia-Kenya
després de més de vint anys de conflic-
te armat i en un país en què el 43% dels
9,8 milions de persones que l’habiten
viuen en extrema pobresa, les dones so-
malis són l’exponent perfecte de la ma-
cabra aliança entre capitalisme i patriar-
cat al món i de la indolència de la
comunitat internacional davant el seu
patiment. A somàlia, les dones pateixen
sistèmicament i quotidianament tota
una sèrie d’injustícies, escassetats i vio-
lències entre les quals trobem (per es-
mentar-ne només algunes) la fam, la po-
bresa extrema, les agressions sexuals, la
mutilació genital (especialment la infi-
bulació21), els matrimonis forçats o el
nul sistema de salut que afecta substan-
cialment la salut sexual i reproductiva (a
somàlia una dona embarassada té el
50% de probabilitats de morir durant el
part).

el desplaçament des de somàlia fins
a arribar a dadaab, el camp de refugiats
més gran del món, situat a la banda ke-
nyana de la frontera, és llarg i perillós.
durant el viatge, dones i nenes són víc-

times de violacions comeses per homes
armats, majoritàriament militars i assal-
tants, i quan arriben a dadaab les seves
perspectives d’aconseguir un refugi se-
gur es veuen sovint enfosquides per
nous obstacles i la constant amenaça del
masclisme i la violència sexual.

Així ho afirmava l’agost del 2013
donatella Rovera, assessora general
d’Amnistia Internacional sobre situa-
cions de crisis:

«Les dones i les nenes, obligades ja
a fugir de la seva llar per causa del
conflicte armat i la sequera, s’en-
fronten ara al trauma addicional de
viure sota amenaça d’agressió sexu-
al. […] Moltes dones amb les quals
parlem viuen en refugis fabricats
amb draps i plàstics, que no oferei-
xen cap seguretat. en el context de
desgovern general al país i de manca
de seguretat d’aquests camps, no és
estrany que es cometin abusos tan
terribles.»

segons dades de les nacions Unides,
l’any 2012 es van produir a somàlia uns
1.700 casos de violació en assentaments
per a persones desplaçades internament,
i almenys el 70% dels casos van ser per-
petrats per homes armats amb unifor-
mes del govern. Gairebé una tercera part
de les supervivents eren menors de di-
vuit anys. 

La major part de les víctimes de vio-
lència sexual explicava que no havien
denunciat l’agressió a les autoritats per
por de l’estigma i per falta de confiança
en la capacitat i en la voluntat de la po-
licia d’esclarir el que havia succeït, ja
que a somàlia els processos penals i les
sentències per casos de violació o altres
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formes de violència sexual són excep-
cionals. en aquesta línia, Rovera afirma:

«La manca de capacitat i de volun-
tat de les autoritats somalis per in-
vestigar aquests delictes i posar els
responsables a disposició judicial
deixa les supervivents de violència
sexual encara més aïllades i contri-
bueix a propagar un clima d’impu-
nitat en el qual els agressors saben
que no han de pagar pels seus delic-
tes. […] s’han de prendre mesures
concretes per a garantir justícia a les
víctimes i transmetre d’una manera
enèrgica i inequívoca el missatge
que la violència sexual no es pot to-
lerar ni es tolerarà.»

3.4.2. Colòmbia
el desplaçament intern a Colòmbia, a
causa de la pressió generada pel con-
flicte armat que es manté a l’est i el
nord-est del país des de la dècada de
1960 entre el Govern colombià, la guer -
rilla i els grups paramilitars, ha deixat
pràcticament despoblada aquesta regió.

L’any 2009 oxfam ratificava en un
dels seus informes que «la violència se-
xual és una de les principals causes del
desplaçament forçat a Colòmbia» i as-
severava que, de la mateixa manera que
en moltes altres àrees del planeta, la im-
punitat i la incúria de les institucions
s’uneixen per no investigar, jutjar, san-
cionar i reparar els casos de violència
sexual. davant aquest panorama, mol-
tes dones no s’atreveixen a denunciar i
la justícia no arriba mai…

«en el cas de Colòmbia, hi ha infor-
macions fefaents procedents d’in-

vestigacions nacionals i internacio-
nals sobre les violacions perpetrades
contra els drets sexuals i reproducti-
us de les dones per part dels diferents
grups armats involucrats en el con-
flicte. Aquests comprenen una àm-
plia gamma de crims: abús sexual i
violacions, anticoncepció i esterilit -
zació forçades, prostitució forçada,
esclavitud sexual i altres formes de
violència sexual i fins i tot la mort.»22

d’altra banda, davant la rellevància
de la violència sexual com una de les
primeres causes del desplaçament intern
a Colòmbia, el Comitè de l’onU per a
l’eliminació de la discriminació de la
dona va assenyalar el 23 d’octubre del
2013 la necessitat de fer seure les dones
a la taula de negociacions de pau que el
govern colombià està duent a terme amb
les FARC des del novembre del 2012.

3.4.3. Somàlia i Colòmbia no són
casos aïllats
en altres zones del món, com ara el sud-
est asiàtic, la República demo cràtica
del Congo, el txad o el sudan, milers
de dones són objecte de violència sexu-
al cada any.

Així, per exemple, les dones i les ne-
nes congoleses que són expulsades
d’Angola sovint són agredides sexual-
ment per les forces de seguretat angole-
ses i congoleses, al llarg de la franja
fronterera d’uns països en els quals la
violència sexual s’ha convertit en una
pandèmia.

de la mateixa manera, els grups re-
bels armats ataquen sistemàticament
centenars de milers de refugiats a dar -
fur. de res no han servit els acords de
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pau amb els líders d’alguns grups ar-
mats ni la unió de forces per a monito-
rejar la frontera. segons informes de la
Comissió per a dones i nens Re fugiats,
en la majoria dels camps de  refugiats vi-
sitats el 2005 al txad i al sudan es van
reportar casos d’agressions físiques i
violació a dones dutes a terme per mem-
bres de la milícia janjaweed. Com a
 resultat d’aquestes violacions, moltes
d’aquestes dones van quedar embaras-
sades, i no van denunciar per por de l’es-
tigma social que encara avui acompa-
nya les víctimes de violència sexual en
massa societats.

en molts països asiàtics com tai -
làndia i Myanmar, en els quals els flu-
xos migratoris femenins interns són
abundants (les indústries de treball in-
tensiu destinades a l’exportació donen
feina a milers de dones) i el treball for-
çat, l’explotació sexual i la tracta són
abusos normalitzats contra els drets hu-
mans, moltes dones pobres són víctimes
de violència sexual. A Myanmar, a més,

l’exèrcit del Consell estatal per a la
Restauració de la Llei i l’ordre (CeR-
Lo) obliga les persones sense recursos
a treballar de forma forçosa, mentre que
els soldats sotmeten les dones joves a to-
ta mena de vexacions. 

per lluitar contra la discriminació i
la violència contra les dones desplaça-
des en les àrees postconflicte, la Reso -
lució 1.325 (2000) del Consell de segu -
retat de les nacions Unides demanda als
estats i les seves forces armades que in-
corporin la perspectiva de gènere en les
seves accions i estiguin capacitats en el
que concerneix a la defensa dels drets
de les dones. Així mateix convida els
responsables del disseny dels campa-
ments de refugiats, de la protecció, de la
repatriació i del reassentament, a tenir
en compte les necessitats especials de
dones i nenes. desafortunadament, l’in-
compliment en l’aplicació de la Re so lu -
ció no està sent sancionat i són pocs els
països que han posat en pràctica les re-
comanacions de l’onU.
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davant d’aquesta situació, la manca de
reparació integral per a les migrants víc-
times de violència sexual continua sent
una de les grans assignatures pendents.
Les profundes conseqüències que l’a-
bús té sobre les dones, fins i tot sobre la
mateixa percepció que tenen d’elles ma-
teixes, poden transcendir molt més en-
llà del procés migratori i convertir-se en
un trauma que les acompanyi i estigma-
titzi tota la vida si no es fa l’acompa-
nyament pertinent amb programes, per-
sonal i infraestructures qualificades i
dotades amb tots els mitjans i coneixe-
ments sobre la dinàmica migratòria ne-
cessaris per a atendre les necessitats de
les dones que han estat agredides.

Fins ara els instruments internacio-
nals que hi ha en matèria de migracions
no tenen disposicions específiques so-
bre gènere i han tingut una baixa ratifi-
cació per part dels estats. tot i així, la
Comissió Interamericana de drets Hu -
mans (CIdH) considera que:

«el deure d’actuar amb la deguda di-
ligència requerida exigeix dels estats
un compromís real d’adoptar mesu-
res encaminades a la prevenció, in-
vestigació, sanció i reparació de la
violència sexual; intervencions orien -
tades a assegurar el gaudi integral
dels drets de les dones i el seu dret a
viure lliures de discriminació. Com
a part d’aquest deure, els estats han
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4. RENDICIÓ DE COMPTES I REPARACIÓ

les conductes misògines, la corrupció, la impunitat23 social (la passivi-
tat i la manca de sancions des de la societat) i la impunitat estatal (la
manca de sancions dels delictes per part de les institucions) s’alien en
un pacte macabre contra les dones migrants que es converteixen en
les principals víctimes d’una violència masclista que s’exacerba sense
límit en moltes àrees frontereres i de trànsit del món.



reconegut el caràcter prioritari del
problema de la violència sexual mit-
jançant la ratificació d’instruments
internacionals com la Convenció de
belém do pará, encara l’instrument
més ratificat del sistema interameri-
cà de drets humans.»24

La gravetat del greuge és tal que no-
més el compliment dels paràmetres in-
ternacionals de veritat, justícia i repara-
ció poden reparar el dany moral causat.
però per a això cal la implementació de
mesures amb una vocació transforma-
dora dels contextos de discriminació on
es reprodueix la violència sexual, que
han de partir d’una perspectiva de gène -
re i intercultural, i que han d’anar desti-
nades a restituir els drets de les víctimes
que han estat vulnerats.  per a  aconseguir
una reparació integral, doncs, i tenint en
compte les recomanacions de la CIdH,
s’ha de completar el següent procés:

– Restitució: intentar restablir la si-
tuació prèvia de la víctima i els seus
drets.
– Indemnització: reconèixer patri-
monialment els danys i perjudicis
ocasionats.
– Rehabilitació: cal oferir tota l’a-
tenció mèdica i psicosocial que aju-
di la víctima a continuar la seva  vida
social i quotidiana. 
– Garanties de no repetició: els go-
verns han de garantir a les dones una
vida lliure de violència impedint que
es tornin a repetir aquest tipus d’ac-
cions.
– Mesures de satisfacció: són mesu-
res destinades principalment a la jus-
tícia, a la recuperació de la memòria

històrica de les víctimes i a l’assis-
tència als qui busquen esclarir les
agressions.

en tot cas, l’estructura estatal ha
 d’oferir garanties a les víctimes a través
d’un sistema judicial equànime i com-
petent que estigui capacitat per a abor-
dar les especificitats de la violència
 contra les dones, principalment la de ca-
ràcter sexual, de forma resolutiva i fer-
ma per a jutjar i sancionar els responsa-
bles directes del delicte.

Més enllà de les garanties que els
mecanismes judicials i administratius
ofereixen, de la rendició de comptes du-
ta a terme pels governs i de les mesures
de rescabalament i compensació que
s’estableixin, ens trobem amb una altra
necessitat essencial per a la reparació in-
tegral i per a la no repetició futura a la
qual no s’està prestant prou atenció: la
prevenció. en aquest àmbit, l’educació
afectivosexual des de la igualtat de gè-
nere en la infància i durant l’adolescèn-
cia té un paper fonamental, pel fet de do-
tar l’alumnat d’eines per a assolir una
convivència entre dones i homes basa-
da en el respecte, en l’autonomia emo-
cional, en l’ètica del consentiment i en
la igualtat de drets, entre altres valors.
Una convivència, al cap i a la fi, allibe-
rada d’estereotips de gènere, de desigual -
tats de poder i de masculinitats encara
avui fonamentades en el control, la for-
ça i la violència. 

pel que fa a la violència sexual, la
prevenció, la rendició de comptes i la re-
paració integral tenen com a objectiu úl-
tim el trencament amb les desigualtats
que originen aquesta violència i l’ob-
servació dels drets humans, de manera
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que les dones puguin migrar de forma
segura i en igualtat de condicions res-
pecte als seus companys homes, benefi-
ciant-se així de les oportunitats que la
mobilitat els pugui oferir. per això, se-
gons l’Institut d’estudis de desenvolu -
pament del Regne Unit, cal que els es-
tats prenguin algunes mesures bàsiques:

– Que fomentin polítiques públiques
orientades a assegurar prou canals
regulars per a l’entrada de les dones,
amb la finalitat d’evitar que siguin
empeses a vies irregulars més arris-
cades.
– Contraure acords bilaterals entre
els països emissors i receptors que
protegeixin els drets de les migrants.
– donar suport i ratificar els marcs
del dret Internacional que brinden

protecció a les dones migrants, tals
com la Convenció sobre l’elimina-
ció de totes les formes de discrimi-
nació contra la dona (CedAW), la
Resolució 1.325 del Consell de
seguretat de les nacions Unides i la
plataforma d’Acció de beijing, en-
tre altres.
– donar suport a les migrants durant
tot el procés migratori, proporcio-
nant-los informació sobre drets le-
gals abans de la seva partida i asse-
gurant-los l’accés a serveis bàsics
tals com habitatge, educació i salut.
– donar suport a l’organització i la
solidaritat entre grups de migrants
amb la finalitat d’encaminar i analit-
zar els assumptes relacionats amb
l’exclusió i l’aïllament que pateixen.
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per a continuar reflexionant sobre les in-
terseccions entre el gènere, el procés
migratori, el creuament de fronteres i la
violació dels drets humans de les dones,
aquí tens algunes dades i idees que po-
den resultar interessants:

– L’apoderament de les dones mi-
grants i el coneixement que tinguin
dels seus drets és clau a l’hora de
posi cionar-se davant una agressió
sexual de manera que es puguin cor-
regir les asimetries de poder rela -
cionades amb el gènere que pateixen
respecte als homes que migren.
– els estats han de procurar garantir
la seguretat ciutadana en el trajecte
migratori.

– no hi ha cap dubte que les dones
migrants en contextos de frontera se
situen en una posició de vulnerabili-
tat espectacular, però les estadísti-
ques per a la generalitat de les dones
al món no són menys alarmants i ens
han de fer reflexionar:25

• Una de cada tres dones ha viscut
o viurà algun tipus de violència al
llarg de la vida.
• Una de cada cinc dones ha estat
o serà víctima de violació sexual o
del seu intent.
• el 19% dels problemes de salut
que tenen les dones d’entre quin-
ze i quaranta-quatre anys als paï -
sos desenvolupats es relaciona
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5. PER A LA REFLEXIÓ

En aquest quadern hem intentat fer una modesta aproximació a un
fenomen la complexitat i la magnitud del qual donaria per a uns quants
llibres. Sigui com sigui, la lectura d’aquest quadern i les preguntes que
en poden sorgir suposen un primer pas de resistència individual i
col·lectiva davant la violència sexual.



amb la violència de gènere i les
violacions.
• Moltes dones pateixen assetja-
ment sexual en diferents moments
de la vida. entre un 40% i un 50%
de dones de la Unió europea ho va
reportar al lloc de treball.
• Més del 80% de les víctimes de
tracta de persones són dones obli-
gades a exercir la prostitució, tre-
balls forçats o servitud.
• Les dones es troben entre el 70%
dels més pobres del món.
• Al món, cada any es practica l’a-
blació a dos milions de nenes, que
s’afegeixen als cent milions de do-
nes mutilades genitalment.
• només a espanya, entre el 1999
i el novembre del 2013 unes 950
dones han mort assassinades per la
seva parella o exparella.
• el 35% de les dones del planeta
més grans de quinze anys ha patit
alguna vegada violència física per
part de la seva parella o una agres-
sió sexual per part d’una altra per-
sona. Això dóna un total d’uns 920
milions de dones a tot el món.

– Cal sensibilitzar i conscienciar la
població en general sobre aquesta
mena d’agressions. La violència de
gènere i, en aquest cas, la violència
sexual en particular, no són només
un acte individual sinó una manifes-
tació sociocultural que posa en re-
lleu els diferents nivells de toleràn-
cia de la societat en qüestió.
– segons Melissa Alvarado i benny
paul, perquè les accions preventives
tinguin èxit és imprescindible i deci-
siu involucrar-hi activament els ho-

mes: «Com que la majoria dels per-
petradors són homes, és important
que reflexionin sobre la seva actitud
respecte a aquest tipus de violència,
que afecta de forma desproporcio-
nada dones i nenes».

tenint en compte aquestes dades i
idees, pot resultar revelador fer-se da-
vant això algunes preguntes sobre la
nostra percepció: 

– per què la violència sexual contra
les dones migrants no rep l’atenció
mediàtica deguda?
– A què es deu la invisibilitat de les
dones que migren en situacions d’alt
risc quant a la seva seguretat?
– Quin paper tenen en aquest ostra-
cisme factors com la posició social
o el color de la pell?
– Quines raons socioculturals fan
que les dones migrants acceptin la
violència en contra seva com a part
de la seva quotidianitat o com a peat-
ge per a assolir una vida millor?
– Cal trencar el silenci i actuar con-
tra la indiferència, ja que la invisibi-
litat de la violència sexual resulta
fins i tot més atroç que els mateixos
abusos. per això, cal implicar les su-
pervivents de violència per a prestar
ajuda a altres dones que hagin viscut
circumstàncies similars. sent així,
com poden actuar aquestes dones per
a convertir-se en agents de canvi?
– diu la sociòloga pilar Aguilar que
«per a comprendre els perquès dels
comportaments violents contra les
dones –i més concretament la vio-
lència sexual– cal escodrinyar i in-
terrogar l’estructura simbòlica i l’u-
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nivers imaginari de les nostres so-
cietats, ja que sustenten i nodreixen
les nostres conductes i els nostres ac-
tes». en quina mesura els diferents
agents socialitzadors (família, esco-
la, mitjans de comunicació, etc.) ens
ensenyen a tolerar i minimitzar la
violència contra les dones i a justifi-
car-la, específicament en els casos
d’agressió sexual? per què les dones
que pateixen una violació segueixen
tement l’estigma social?
– La violència física i sexual i el fe-
minicidi són les formes més extre-
mes de la desigualtat de gènere, pe-
rò hi ha altres violències més subtils,
anomenades micromasclismes, molt
presents en la nostra vida –sovint
són aclamades i aplaudides– que són
el caldo de cultiu perfecte per a les
primeres: l’ús sexista del llenguatge,
les bromes i acudits de contingut se-
xual referits a les dones, la defensa
de la gelosia com a part inherent de
l’amor, el control sobre la parella
(horaris, activitats, relacions socials,
cites...), la manca de responsabilitat
sobre les tasques d’atenció o el tre-
ball domèstic, els silencis menys-
preadors utilitzats com a forma de
manipulació, la intimidació, els co-
mentaris ofensius, la desautorització
i la desvaloració, el xantatge emo-
cional, el control econòmic, el pa-
ternalisme... Reconeixem aquestes
formes de violència? Les hem pati-

des o exercides en algun moment?
¿Callem molts cops davant aquests
actes de menyspreu a les dones?
– diu la periodista soledad Gallego-
díaz que «per a combatre l’antise-
mitisme no cal ser jueu, com per a
lluitar contra el racisme no cal ser
negre. Lamentablement, de vegades
sembla que per a combatre la discri-
minació de la dona cal ser dona».
Quin paper tenen (teniu) els homes
en la lluita per la igualtat de gènere
i contra la violència masclista? Quin
tipus de masculinitat se segueix
transmetent a les famílies, a l’escola
o en els mitjans de comunicació?
Com influeix això en la tolerància i
justificació de la violència sexual?
Realment hem assumit com a socie-
tat que la violència contra les dones
és un assumpte que ens incumbeix a
tots i a totes?
– La cultura de la violació és molt
present en la nostra societat i  encara,
en ple segle XXI, la societat segueix
invertint la càrrega de la culpa, as-
senyalant la víctima en comptes de
l’agressor. Continuem sentint frases
com «es va deixar», «s’ho estava
bus cant», «anava provocant»… I la
violència no té cap excusa. edu -
quem les nenes perquè vagin amb
compte o els nens perquè tractin les
dones com a iguals i respectin la se-
va voluntat i el seu cos?
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6. CENTRES D’INFORMACIÓ I RECURSOS

Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante a tecún umán•
(guatemala).
Service Accueil Migrants a casablanca (marroc) Projecte del Servei Jesuïta•
a refugiats (Europa).
Red Fronteriza Jano Siksè (Haití-república dominicana).•
comitè internacional de rescat (irc en anglès) a mae Hong Son•
(tailàndia).
Coordinadora de Organismos no gubernamentales en Pro de la Mujer a•
ciudad Juárez (mèxic).
Casa Amiga a ciudad Juárez (mèxic).•
metges Sense Fronteres (Espanya).•
Salud Integral para la Mujer (SiPam) (mèxic).•
oNu dones: http://www.unwomen.org/es/.•
Violència sexual contra dones i nenes - amnistia internacional:•
http://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/violencia-sexual-contra-mujeres-y-
ninas/.
albergue Hermanos del camino de ixtepec: http://www.hermanosenelcamino.•
org/index.html/.
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