
L’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per 
als Refugiats (ACNUR) 
calcula en més de 
20 milions el nombre 
de refugiats que per 
raons diverses, políti-
ques, mediambientals, 
religioses..., existei-
xen al món. Són, en 
la seua majoria, una 
realitat invisible per al 
món occidental, més 
interessat en les no-
tícies d’actualitat que 
en el seguiment dels 
drames humans que 
acompanyen les guer-
res o les catàstrofes 
naturals.

Narra les vivències de 
Yu, un xiquet vietnami-
ta traslladat junt amb 
la seua família a Shek 
Kong, un camp de 
refugiats. Allí aprèn el 
que és la simfonia de 
la supervivència. S’en-
fronta a la crua realitat 
de la seua situació. La 
seua forma de veure 
les coses, la seua gran 
activitat i imaginació 
li ajuden a fer que el 
temps passe, mante-
nint l’esperança que 
algun dia s’acabarà 

aquest malson. Tots els 
dies Yu s’alça prime-
renc per a no perdre’s 
l’alba, quan ix el sol 
amb les seues ales de 
llibertat. Així, d’aques-
ta manera es  manté 
viva la seua il·lusió. 
En l’escola coneix a 
un nouvingut, Tiam, un 
nou amic a qui ajuda a 
superar la por i al qui  
ensenya la forma de 
vida en el campament. 
Un dia Yu troba en uns 

matolls un gos a qui li 
posa de nom Escacs. 
A risc de la seua vida, 
aconsegueix traure’l 
del campament, ja que 
si el descobreixen sig-
nificarà carn per a l’es-
morzar. Així, Yu i els 
seus amics construiran 
uns lligams d’estima i 
solidaritat que els aju-
daran a sobreviure.
Jordi Sierra  exalça el 
valor que té la família 
davant de situacions 

difícils i tràgiques i com 
aquestes es poden su-
perar amb l’ajuda de 
l’amistat i d’una família 
unida. Es tracta d’un 
relat realista, emmar-
cat en el context  de 
la guerra de Vietnam.  
Destaca la brillant des-
cripció de sensacions i 
sentiments. 

Va nàixer a Barcelona 
l’any 1947. És actual-
ment, i segons esta-
dístiques del Ministeri 
de Cultura, un dels au-
tors més recomanats i 
llegits a  les escoles, a 
banda d’ estar traduït 
a 25 llengües i haver 
venut 7 milions de lli-
bres.
 Al 2004 impulsà el seu 
darrer gran projecte, la 
Fundació Jordi Sierra i 
Fabra, a Barcelona i a 
Medellín (Colòmbia), 
per ajudar a joves que 
vulguen ser escriptors. 
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Estatut dels refugiats
Convenció de Ginebra de 1951 de la ONU

La Convenció, signada per més de 140 països, defineix el significat del terme refugiat. Descriu 
els drets dels refugiats, incloent conceptes com la llibertat de religió i de moviment, el dret al 
treball i a l’educació i a disposar de documentació de viatge. Al mateix temps, també subratlla 
les obligacions dels refugiats amb el govern d’acollida. Una de les disposicions clau estipula 
que un refugiat no ha de ser tornat a un país on tema ser perseguit. També explica detallada-

ment quin tipus de persones o grups de persones no estan cobertes per la Convenció.

                                                                                                                                   
Qui és un refugiat?
Una persona que es troba fora del seu país de nacionalitat o de residència habitual, té un fundat 
temor de persecució a causa de la seua raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat 
grup social o opinions polítiques, i no pot, o no vol, acollir-se a la protecció del seu país o tornar 
a ell, per temor de ser perseguit. 

Qui no està davall l’empara de la Convenció?
Aquelles persones que hagen comés crims contra la pau, crims de guerra, crims contra la huma-
nitat així com crims greus que no siguen d’índole política, comesos fora del país d’asil.

Quines són les obligacions d’un refugiat?
Els refugiats han de respectar la legislació i la normativa del país d’asil.

Què és la “protecció”?
Un govern que funciona de manera adequada proporciona als seus ciutadans una sèrie de drets 
civils, polítics, econòmics, culturals i socials, així com serveis com per exemple, la protecció per 
part de la policia, la legislació i els tribunals per a jutjar els crims i la persecució dels delictes. Si 
aquest sistema de protecció falla –bé, perquè el país es troba en guerra o està patint disturbis 
greus, o perquè és el propi govern el que persegueix determinats ciutadans– llavors les persones 
podrien fugir a un altre estat. Els qui, d’entre aquests, siguen reconeguts com refugiats, rebran 
protecció internacional.

Qui protegeix als refugiats?
Els governs d’acolliment són els principals responsables de la protecció dels refugiats. Els 147 
països membres de la Convenció estan obligats a complir amb les disposicions d’aquesta. L’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per a els Refugiats (ACNUR) manté una estreta vigilància 
sobre aquest procés i intervé si és necessari per assegurar que els refugiats reben asil i no si-
guen sotmesos a una devolució forçosa a països on les seues vides podrien estar en perill. L’or-
ganització busca formes d’ajudar als refugiats a refer les seues vides, ja siga a través de la seua 
integració en el país d’acolliment, la seua repatriació voluntària als seus països d’origen o, si això 
no fóra possible, a través del reallotjament en un tercer país.


