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Des que l'exèrcit rus va traspassar la frontera 

oriental d'Ucraïna en la matinada del 24 de febrer 

de 2022, atemptant en l'acte amb la sobirania 

nacional del país i violant flagrantment el dret 

internacional, el destí de milions de persones s'ha 

vist sumit en una gran incertesa.  

A penes unes hores després del començament de 

la invasió, cues interminables de vehicles ja 

s'havien format per a escapar de les grans ciutats. 

Des de llavors, en estar l'espai aeri tancat a vols 

civils, aquestes persones, juntament amb milers de 

ciutadans que han partit amb tren o fins i tot 

caminant, s'han vist obligades a abandonar les 

seves llars amb un mateix destí en ment: la 

frontera. 

Segons xifres de l'Alt Comissionat de les Nacions 

Unides per als Refugiats (ACNUR), s'estima que fins 

a 4 milions de persones poden arribar a abandonar 

Ucraïna a la recerca de seguretat i protecció als 

països veïns. El Comissari de Cooperació 

Internacional i Desenvolupament de la Unió 

Europea aquest diumenge va assegurar que 

arribarien fins a les 7 milions, gairebé un 20% de la  

població total. Tan sols un dia després de la 

mobilització de les tropes russes, es calculava que 

entre 50,000 i 100,000 ucraïnesos ja havien arribat a 

Polònia, Moldàvia, Romania i més enllà. El diumenge, 

aquestes ja eren més de 350,000. Avui dia, dimecres 

2 de març, són més de 800,000. 

Europa no s'enfrontava a res semblant des de la 

crisi de 2015. Amb una preparació molt justa per a 

uns i insuficient per a uns altres, tant els països 

limítrofs com els que s'han ofert per a acollir als 

refugiats hauran de fer tot el possible per a 

assegurar-se que persones que ho han perdut 

gairebé tot trobin una nova llar (encara que sigui 

provisional). El repte serà gegantesc. 

EUROPA CENTRAL: PRINCIPAL DESTÍ DELS 

REFUGIATS 

Des d'abans que s'iniciés el conflicte amb 

Rússia, diversos estats d'Europa Central ja 

havien anunciat que estarien disposats a acollir 

als refugiats ucraïnesos amb els braços oberts. 

De moment, Polònia és el país al qual més 

persones estan arribant. Això es deu 

principalment al fet que comparteix una fron-
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tera de 535 quilòmetres amb l'exrepública 

soviètica, la més gran de tot el flanc oest. No 

obstant això no és l'únic que està rebent 

migrants. Romania, Hongria, Eslovàquia i 

Moldàvia també compten amb corredors 

directes amb Ucraïna pels quals ja han passat 

desenes de milers de persones. 

Abans de la crisi, Polònia va comunicar que 

estava preparant-se per a acomodar a un milió 

de ciutadans ucraïnesos, un número bastant 

allunyat dels 5,200 refugiats que va acceptar 

en els primers nou mesos de 2021. Per a bregar 

amb ells, el govern polonès va dir que obriria 

nou centres de recepció en els vuit punts 

d'entrada que connecten amb el país veí. En 

aquests llocs les persones que creuessin es 

trobarien menjar, assistència mèdica, 

informació i transport a altres països i regions. 

Comptant amb aquesta infraestructura i els 

recursos destinats a la gestió dels refugiats, el 

diputat Paweł Szefernaker va assegurar que 

Polònia podria processar fins a 50,000 

refugiats diaris. 

Si la veritat és que durant els primers dies de la 

invasió russa a Ucraïna hem vist que els països 

d'Europa central no han presentat problemes 

greus en l'acomodació dels refugiats, continua 

preocupant molt entre la comunitat 

internacional que aquests estats no tinguin la  

capacitat suficient per a atendre les necessitats 

dels ucraïnesos a gran escala i de manera 

prolongada. Polònia, per exemple, a principis de 

febrer solament disposava de 2,000 places per a 

refugiats en tots els centres operats per l'Oficina 

d'Estrangeria del Govern i 800 en la guàrdia 

fronterera. A pesar que les autoritats poloneses 

hagin estat treballant durant setmanes per a 

incrementar l'espai i Szefernaker hagi dit que “el 

90% dels migrants tenen llocs als quals anar”, és 

molt possible que aquesta conjuntura no sigui 

sostenible a llarg termini. Això mateix és 

aplicable als altres països limítrofs. 

 

LA UNIÓ EUROPEA ES POSA EN MARXA 

La Unió Europea és conscient de la situació a la 

qual s'enfronten els països d'Europa central i per 

això també ha passat els últims dies preparant-

se per a evitar que la saturació de migrants a la 

qual es van enfrontar Grècia i Itàlia en 2015 es 

repeteixi. El divendres passat, Ursula Von der 

Leyen va declarar que la Comissió estava 

coordinant operacions d'ajuda humanitària i 

havia activat el Mecanisme de Protecció Civil de 

la UE, amb l'objectiu d'assistir als ucraïnesos a la 

frontera i a possibilitar un reassentament 

ordenat pels diferents estats membres. Països 

com Eslovènia, República Txeca, Romania, Fran-  
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ça, Irlanda i Àustria ja s'han ofert per a allotjar 

als refugiats, amb assistència addicional de 

Croàcia, Alemanya, Itàlia, Lituània, Espanya, 

Dinamarca i Suècia. Així mateix, la UE planeja 

incrementar la seva assistència financera per 

als refugiats més enllà de l'1.2 bilions d'euros 

que ja té disponible. 

L'últim gran pas en suport als refugiats 

ucraïnesos ho van donar diumenge passat els 

ministres d'interior dels 27 en proposar activar 

la directiva de protecció especial. D'entrar en 

vigor (que és el més probable), aquesta perme- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tria una distribució més harmonitzada dels 

migrants per tots els estats membres de la UE i 

atorgaria als beneficiaris un permís de 

residència que podria durar d'un a tres anys, 

acompanyat del dret al treball, a l'accés a 

l'habitatge i a rebre assistència social i financera 

i atenció mèdica. Aquesta llei va ser creada en 

2001 arran dels conflictes en l'antiga Iugoslàvia, 

mes mai s'havia utilitzat. Per tant, si la Comissió 

Europea acaba aprovant aquesta mesura el 

pròxim 3 de març, la seva activació marcaria un 

abans i un després en el paper humanitari de la 

unió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los refugiados el 28 de febrero de 2022. Fuente: UNHCR 
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SITUACIÓ FORA D'EUROPA 

Al llarg dels últims dies, també hem vist com 

diversos països de fora del continent europeu s'han 

ofert paia ajudar amb la gestió dels ciutadans 

ucraïnesos. Austràlia i el Canadà ja han anunciat 

que manarien forces per a assistir a aquestes 

persones directament a la frontera i fins i tot han 

posat sobre la taula la possibilitat d'assentar als 

refugiats en els seus territoris. els Estats Units, 

especialment implicat en aquesta crisi, va 

desplegar al febrer a milers de soldats a Polònia per 

a coordinar-se amb les autoritats poloneses en la 

gestió dels migrants. Així mateix, va anunciar que 

probablement acabaria acceptant a persones que 

busquessin asil dins de les seves fronteres. part de 

les multinacionals procedents de la RPC s'escuden 

en la interpretació dels drets humans que té el seu 

govern, la qual difereix significadament de la visió 

compartida pels països occidentals. 

 

L'ONU TAMBÉ ÉS PRESENT 

Encara que el Consell de Seguretat hagi quedat 

invalidat pel dret a veto de Rússia, l'ONU encara té  

molt a dir en aquesta crisi, sobretot a nivell 

humanitari. Abans fins i tot que comencés l’ocupa 

ció de les tropes de Putin, ACNUR ja havia sol·licitat 

a la comunitat internacional ajudes pel valor de 190 

milions de dòlars. Aquests fons es destinarien al 

Pla de Resposta Humanitària per a Ucraïna que 

l'agència tenen preparada per a ajudar a satisfer les 

necessitats de 6 milions de persones, especialment 

les més vulnerables.  

 

 

 

ACNUR així mateix ha estat treballant amb les 

autoritats competents en Ucraïna, així com amb 

altres agències de l'ONU i altres socis per a proveir i 

assegurar l'assistència humanitària tant a la mateixa 

Ucraïna com als països veïns. S'han establert diverses 

operacions amb aquests objectius i s'ha demanat que 

es mantinguin les fronteres obertes. El compromís 

per aquestes persones és indubtable. 

 

CONCLUSIÓ 

Aquests dies estem vivint de primera mà fets que 

transcendiran en la història. Més de 75 anys després, 

estem presenciant una altra guerra a Europa, alguna 

cosa que pensàvem que no podria succeir durant la 

nostra generació. No obstant això, a diferència d'en 

altres crisis, aquesta vegada estem presenciant una 

ona de solidaritat sense precedents. Governs de tot 

el món, empreses i organismes internacionals s'han 

unit per a fer front a un enemic comú: la guerra. Tots 

s'estan bolcant a detenir el conflicte i ajudar a totes 

les persones que s'han vist directament afectades per 

aquest, tant dins com fora d'Ucraïna. Encara estem 

lluny de saber quan i com acabarà l'atac rus, però 

mentre seguim així i aconseguim resultats, podem 

estar segurs que deixarem una petjada en aquest 

món de la qual podrem estar orgullosos. 

 

Àngel Gil Bermejo 

Estudiant de Global Governance, Economics  

& Legal Order - Esade  Business & Law School
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