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Vídeo: Absències II/ Violències masclistes contra refugiades
Data: Mitjà: Resum: Segon apunt de la sèrie Absències: temes que apareixen poc o
res en els noticiers televisius.

Dones i nenes refugiades afronten agressions i explotació sexual
en la ruta cap a Europa
Més del 55% de les persones refugiades que arriben a Europa són dones, nenes i nens.
Una avaluació conjunta de l’ Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), el
Fons de Població de la ONU (UNFPA) i la Comissió de Refugiades documenta que
moltes d'elles han patit diferents formes de violència masclista als països d'origen, al
llarg de la ruta cap a la Unió Europea (UE) o al propi territori europeu.
En la fugida de països en conflicte com Síria o Iraq per demanar asil a la Unió Europea
(UE) han viscut maltractaments físics i psicològics, tocaments, assalts, assetjament,
violacions, matrimoni precoç i forçat, i peticions de sexe a canvi d'abaratir el cost del
seu viatge o per aconseguir menjar o roba als centres de recepció (sexe transaccional).
Amnistia Internacional ha recollit testimonis de dones que han estat forçades a
mantenir relacions sexuals per pagar pels seus documents de viatge o pel trajecte.
Segons AI, algunes han refusat denunciar la violència sexual viscuda o cercar atenció
mèdica per no retardar la seva partida o la de les seves famílies. D'altres s'han vist
forçades a casar-se per desesperació.
Un cop a Europa, els centres d'acollida, recepció i trànsit no estan dissenyats per
prevenir la violència de gènere, ja que no estan ben il·luminats ni separats per sexes.
L’Alt Comissionat de l'ACNUR afirma que molts centres no tenen instal·lacions amb
privacitat, aigua potable, sanejament i higiene i no compten amb dormitoris per a
dones i nens.
El 10 de febrer de 2016 el Parlament Europeu va aprovar una resolució sobre la
situació de les dones refugiades i sol·licitants d'asil a la UE en la qual recomana obrir
d'immediat vies segures i legals cap a Europa per a les dones i nenes que fugen dels
conflictes i la persecució per prevenir les violències que les assetgen, així com per
desenvolupar una política de refugi que contempli l'impacte de les desigualtats de
gènere.
El Parlament europeu també demana a tots els estats membres que
“en colaboración con la UE y en todas las fases del proceso de asilo,
garanticen asesoramiento especializado en materia de traumas y atención
psicológica para las mujeres que han sido víctimas de ataques por razón de
género, con la intervención directa de mujeres cualificadas que sean
especialistas en la materia”.

