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ACTUALIDADE DE CARITAS DIOCESANA
CARITAS CELEBROU A SUA ASEMBLEA ANUAL
O sábado, día 8 de maio, Cáritas Diocesana celebrou a Asemblea Diocesana onde, entre outras cousas,
adóitanse aprobar tanto a execución orzamentaria do ano anterior como o orzamento do ano en curso.
Normalmente esta asemblea vén celebrándose, con boa participación e representación do noso
voluntariado, en locais do Seminario Maior S. José. A situación sanitaria obrigounos a realizar unha
asemblea en formato de vídeo-conferencia.
Estabamos citados ás 9 da mañá e comezamos coa oración do Papa Francisco convidándonos a rezar
pedindo a finalización da pandemia e invocando a María.
Despois da oración, foi o Sr. Bispo, D. Luís, quen realizou a apertura da asemblea agradecendo que
podamos estar unidos a través dos medios técnicos que posibilitan os nosos encontros.
Afirmou que Cáritas vén facendo un esforzo moi singular para manternos unidos e que xa imos
camiñando cara a pautas de maior normalidade. Tempo de esforzo e tensión mantidos.
Expúxonos como obxectivos “fortalecer o corpo do noso voluntariado”. Necesítanse voluntarios nunha
situación nova que está a pedir e quere respostas agora.
A secularización, que vimos arrastrando desde hai décadas, afastou a moitas persoas da vida parroquial.
“Temos que empezar cun estilo novo, necesitamos ofrecer proximidade a todas as persoas. Estar preto é
algo que nos diferenciou, coñecer de primeira man as situacións, as persoas.” A indiferenza non se
debería dar nunca, non podemos ser indiferentes a nada. “A Iglesia ten que escoitar a voz do mundo hoxe,
de aí a importancia da proximidade”.
Avogou por poñer ilusión nos nosos corazóns que nos leve ao compromiso e “sálvenos da desidia e
indiferenza #ante as esixencias da vida”.
Animounos a valorar o importante e decisivo da acción de Cáritas para axudar ás persoas e renovar a
Igrexa. A Caridade está no núcleo da nosa fe e ha de ser o motor de Cáritas e habemos de transmitila nas
parroquias, aos nosos irmáns.
Fixo unha agradecida referencia á renovación do equipo directivo e afirmou ver con ilusión o futuro de
Cáritas. Concluíu desexando “moito ánimo ao equipo renovado e a todos os voluntarios que están no día a
día das parroquias.”
A continuación, o Director, Gonzalo Davila, fixo a presentación á Asemblea das recentes incorporacións
ao Equipo de Dirección. Presentou a Alfonso Moreno Lugrís como novo Secretario Xeral, a Miguel

Ángel Mazorra como Administrador e responsable de CSI, a empresa de inserción laboral do proxecto
textil, e Inmaculada Tombilla como Coordinadora Xeral nun cargo de recenté creación.
Despois da aprobación da acta da Asemblea do ano anterior, tivo lugar a presentación do Informe do
Director. Gonzalo Davila comezou sinalando que non se produciron moitos cambios na acción diaria. As
restricións e precaucións seguen marcando a tónica xeral.
Breve resumo das principais accións:
. Programa de Acollida: Atendeuse a 3.140 fogares. 765 deles fórono por primeira vez. O total de persoas
atendidas e beneficiadas foi de 5.672.
. Programa de Saúde atendeu a 45 persoas participantes.
. Programa de Apoio Psicolóxico fixo o seguimento a 103 persoas.
. Programa de Asistencia Xurídica ocupouse de orientar e a asesorar a 225 participantes.
. Programa de Emprego, desde a recente posta en marcha da Axencia de Colocación, atendeu a 419
persoas participantes.
Pola súa banda o Centro de Atención de Día ocupouse de atender a 19 adolescentes procedentes de 13
familias.
A Escola Infantil de Cáritas tivo nas súas aulas a 42 nenos menores de tres anos e, ante a falta de
solicitudes de inscrición para o vindeiro curso, reducíronse as aulas quedando hábil soamente unha e en
estudo a posibilidade de aumentar a capacidade do centro de día de menores que si ten máis demanda.
En canto á implantación de Cáritas nas parroquias da diocese aínda nos queda un amplo camiño por
percorrer e é unha das peticións expresas do Sr. Bispo, ir crecendo na medida das nosas posibilidades e
en colaboración cos párrocos.
A día de hoxe, Cáritas conta con 49 Cáritas Parroquiais e 9 interparroquiais cun total de 82 persoas
implicadas nas súas actividades. O total de parroquias na diocese é de 276 o que nos dá unha idea do
camiño que aínda nos queda por percorrer.
O número de empresas colaboradoras con Cáritas, as nosas “empresas con corazón” ascende a 33.
A nosa empresa de inclusión laboral SCI creou 13 postos de traballo en 2020. Nestes últimos meses
creceu o volume de roupa recollida, abriuse unha nova tenda na Avenida da Florida 22.
Constituíuse a Federación de Cáritas en Galicia e mantense a achega económica que achega a
Conferencia Episcopal.
En canto ao informe presentado, tanto por parte do Delegado Episcopal, Javier Alonso Docampo, como o
informe referido á execución orzamentaria do ano 2020, así como o orzamento deste ano 2021 e balances
da empresa de inserción CSI, presentado polo administrador Miguel Ángel Mazorra, remitimos ao
noticiario do mes de abril onde xa os publicamos con detalle.
Pechou a Asemblea o Sr. Bispo dando grazas a todos pola asistencia e participación conscientes dos
riscos que asumimos na acción diaria pero tamén cargados de esperanza de fronte ao futuro.

AVANCE DO PROGRAMA DA SEMANA DA CARIDADE
Adiantámosvos o programa preparado para a celebración da Semana da Caridade, a semana central de
Cáritas cada ano, que terá lugar desde o 31 de maio, luns, ao domingo 6 de xuño Festividade de Corpus
Christi. Como comprobaredes substituíronse as tradicionais conferencias presenciais pola modalidade en
streaming para as que vos facilitamos tamén os contactos afín de que poidades seguilas no voso
computador, móbil ou tablet.

PROGRAMA PARA A SEMANA DA CARIDADE
CONFERENCIAS
Retransmitidas pola plataforma Zoom.


Luns, 31 de maio
Hora: 18:30 h
Tema: “A economía circular na industria téxtil”
Relatora: Mª Luz Jorge Fuente
Coordinadora do proxecto téxtil “Servicios Comerciales de Inserción Laboral”
Enlace plataforma Zoom:
https://zoom.us/j/94501131622?pwd=eVgydzBZNHVlSUt0cW9KVmJGNllCUT09



Martes, 1 de xuño
Hora: 18:30 h
Tema: “Emprendemento de trincheira”
Relator: Pablo Osorio Diéguez
Técnico de Emprendemento
Enlace plataforma Zoom:
https://zoom.us/j/96107474448?pwd=VWtVRU9ObWFHelZYU3hkOGNOVmxkZz09



Mércores, 2 de xuño
Hora: 18:30 h
Tema: “O noso futuro, os nosos soños”
Realatora: Nuria Parada Aira
Directora do Centro de Atención de Día (CAD)
Enlace plataforma Zoom:
https://zoom.us/j/98466487148?pwd=bTFzdCsvODZGTmxQcERhM25kaDJSQT09
EUCARISTÍA



Xoves, 3 de xuño
Hora: 20,30 h.
Presidida polo Sr. Bispo, D. Luis Quinteiro Fiuza
Lugar: Parroquia do Inmaculado Corazón de María (PP Claretianos)
Asistencia ata completar aforo.
Retransmitida polo canal Youtube da parroquia:
https://www.youtube.com/channel/UC4VCYIDu4nZt63GkYaOZCmA
FORMACIÓN EN ESCOITA E ACOMPAÑAMENTO



Venres, 4 de xuño
Horario: De 17:00 h. a 20:00 h.
Tema: “Acompañamento aos mariñeiros embarcados en tempos de pandemia”
Relator: Valentín Rodil do Centro da Humanización da Saúde
Lugar: Edificio de sesións do Porto de Vigo
Organiza: Stella Maris e Centro de Escoita-Vigo da Pastoral da Saúde
Información e inscripción: dirección@stellamarisvigo.com
Tfno. 986.202.944
DÍA DA CARIDADE



Domingo, 6 de xuño
Celebración en cada parroquia, con colecta para Cáritas.

OS NOSOS PARTICIPANTES VALORAN A ACCION DE CÁRITAS
José Manuel Gutiérrez chegou ao noso Programa de Emprego hai aproximadamente un ano e medio.
Nacido en Vigo, traballou moitos anos fóra de Galicia pero, por motivos familiares, tivo que deixar o seu
traballo e volver á súa cidade natal para coidar durante 8 anos a unha persoa. Agora, aos seus 57 anos,
ten que volver retomar a súa vida laboral e, aínda que non é fácil e chegou a Cáritas desmotivado, agora
non dubida que, máis pronto que tarde, a súa vida laboral entrará nunha nova dinámica.

Como coñeciches Cáritas e o seu programa de Emprego?
Faloume unha persoa que coñecía de que Cáritas axudaba no tema do emprego e un día dixen: “non teño
nada que perder, vou achegarme ata Cáritas e imos ver como é a cousa”. Cando cheguei a Cáritas
atendeume unha gran persoa que se chama Dani e explicoume como funcionabamos en Cáritas e
derivoume ao programa de emprego.
Que expectativas tiñas cando empezaches a acudir ao programa de emprego?
Eu a verdade é que era moi escéptico, non sabía que esperar, viña totalmente a cegas. Descoñecía que
Cáritas dedicásese á inserción laboral de persoas, e no momento que me atendeu a miña traballadora
social, María, e empezamos a falar vi un trato humano na persoa que foi bestial. Expliqueille todo o que
me pasaba non só no mundo laboral, senón tamén no persoal, e non só me axudaron co laboral senón que
tamén me axudaron co persoal, con axudas mentres o necesitei.
Que che achegou persoalmente o participar no programa de emprego?
Pois persoalmente achegoume entender mellor ás persoas. Polo meu traballo eu era moi escéptico coas
miñas posibilidades e co resto das persoas. Eu non esperaba que nada fixese nada por ninguén e, en canto
cheguei aquí, falei coa miña traballadora social vin un mundo que para min era totalmente diferente ao
que eu pensaba.
Despois derivoume ao programa de emprego e co meu orientador laboral empecei a traballar cousas que
para min eran totalmente novas. Eu nunca fixera un currículo para presentar nun traballo. Nunca fora a
unha entrevista, eu antes falaba coas persoas, utilizaba o boca a boca para conseguir un traballo, entrar,
facer o traballo e punto. Non sabía como facer unha entrevista de traballo, como facer un currículo, nin
como envialo por e-mail. Entón, en todo iso acompañoume o meu orientador laboral Juan con moitísima
paciencia, cousa que lle teño que agradecer, e que me segue axudando hoxe en día.
Despois da túa experiencia de pasar polo programa de emprego de Cáritas, cambiarías algunha
cousa para melloralo?
No que a min respecta, para min foi todo moi ben. Que se poida mellorar, eu a verdade non teño
coñecementos de orientación laboral, nin son traballador social, eu non podo opinar se se pode mellorar
ou non. Eu podo dicir que a experiencia comigo e cara a min, foi moi boa.

Que cambios producíronse na túa vida, no caso de que se produciron, despois de pasar polo
programa de emprego?
Pois me vou relacionando máis coas persoas, abríuseme un mundo laboral que eu descoñecía
completamente que podía facer.
Xa traballei en dúas empresas. Nuns dous meses e noutra traballo un mes se, un mes non. Rexeitáronme
nunha empresa onde o contrato ía ser indefinido por non ter coche, porque era un requisito indispensable,
se non xa tivese o traballo. Pero teño ilusión e expectativas de que máis pronto que tarde seguro que vou
atopar un traballo.
E despois do teu paso polo programa de emprego de Cáritas e ver como che cambiou a túa vida,
que lle dirías a unha persoa que está nunha situación parecida á que estabas ti?
Pois eu diríalle que non teña vergoña de achegarse a Cáritas. Que veña, que se informe, que vexan o que
lle ofrecen, que vexa como lle tratan. O trato que van atopar aquí pódoche asegurar que non o van a
atopar en ningunha institución oficial e a partir de aí que eles mesmos valoren o que lles merece a pena e
o que non.

* O Programa de Emprego de Cáritas está cofinanciado polo Programa Operativo de Inclusión Social e
Economía Social 2020-2023 do Fondo Social Europeo.

CAMPAÑA SOLIDARIA CON EROSKI
Aínda está vixente e estás a tempo de colaborar porque ata o 6 de xuño, cada vez que compres nun
establecemento do Vegalsa Eroski de Galicia (Supermercados Eroski, Familia e Cash Record) podes
colaborar con Cáritas destinando entre 5 e 10 céntimos en cada pago que realices con tarxeta.
Axúdanos a estar á beira de quen máis o necesita.
Unha iniciativa da empresa que Cáritas agradece e que oxalá sirva para que aumenten este tipo de
colaboracións que tanto ben poden facer.
#CadaGestoCuenta

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
Os seus 10 alumnos comezarán as 40 horas de prácticas non laborais en empresas o próximo día 7 de
xuño.

O pasado 5 de abril daba comezo o Certificado de Profesionalidade de Actividades Auxiliares de
Comercio.
A formación, organizada por Cáritas e cofinanciada polo Programa Operativo de Inclusión Social e
Economía Social do Fondo Social Europeo, responde á necesidade de ofrecer mellores alternativas de
profesionalización e promoción persoal e laboral dos participantes do noso Programa de Emprego e á
posibilidade de dar continuidade aos itinerarios dos nosos alumnos dentro da empresa de inclusión social,
vinculada co téxtil e comercialización de roupa de segunda man xa que se presenta como unha opción
viable de inserción.
Neste momento os 7 alumnos participantes que comezaron o pasado mes de abril a súa formación están a
chegar á recta final. O próximo 4 de xuño finalizarán as 255 horas da parte teórica do certificado e
comezarán o próximo 7 de xuño as 40 horas de prácticas non laborais empresas que llas facilitan. A estas
non queda dar as grazas polo seu apoio e colaboración e aos alumnos moito ánimo e o desexo de que
pronto atopen o seu lugar no mundo laboral.

ACTUALIDADE DE CARITAS ESPAÑA
Fiare Banca Ética e Cáritas suman esforzos para facilitar o acceso a servizos
financeiros éticos ás persoas vulnerables
Asinan un convenio que reforza os obxectivos de inclusión financeira, cooperación
e solidariedade nos que colaboran desde hai anos
Cáritas. 11 de maio de 2021.- Fiare Banca Ética e Cáritas Española asinaron un convenio de
colaboración co fin de formalizar o actual marco de relación entre ambas as organizacións e fortalecer a
oferta de servizos de finanzas éticas ao conxunto das 70 Cáritas Diocesanas que integran a Confederación
Cáritas en España.

O acordo, dirixido a facilitar o acceso aos produtos e servizos financeiros de Fiar Banca Ética, servirá
para fortalecer a relación entre ambas as entidades e avanzar na defensa de valores comúns, como a
inclusión financeira, a cooperación e a solidariedade, nos que levan anos traballando xuntas.
Apoio ás tarxetas para a inclusión social .
Este convenio vai permitir xestionar servizos vinculados ao financiamento de acordo a criterios éticos ao
conxunto das Cáritas do país e, de maneira especial, ao apoio dun elemento tan útil e importante nestes
momentos como poden ser as tarxetas para a inclusión social ou “tarxetas solidarias”.
A data de hoxe, numerosas Cáritas Diocesanas veñen utilizando este instrumento nos seus itinerarios de
acompañamento ás persoas e familias vulnerables para garantir dunha maneira digna o seu acceso a bens
básicos, como é o caso dos solicitantes de axuda alimentaria nos diferentes territorios. Esta colaboración
fará posible a curto prazo a progresiva incorporación de novas Cáritas Diocesanas a esta modalidade de
resposta ás situacións de gran precariedade, que se inspira na dignificación da axuda e o respecto á
autonomía dos participantes.

Opción polos dereitos humanos e o coidado da Creación
Como sinalou a secretaria xeral de Cáritas Española, Natalia Peiro, no acto da firma deste convenio, “esta
colaboración con Fiar Banca Ética parte da nosa aposta por un modelo de entidades financeiras no que
valores como o respecto aos dereitos humanos e o coidado da creación marquen os seus investimentos”.
“Cáritas leva anos defendendo un modelo de xestión financeira comprometido coa construción dun
mundo máis xusto no que se prime ás persoas por encima do beneficio económico e este acordo vai
reforzar ese obxectivo”, engadiu.
“Fiar Banca Ética agradece a complicidade que tivo Cáritas desde os seus inicios co desenvolvemento do
Banco no país, e co compromiso de moitas Cáritas Diocesanas á hora de querer traballar cun banco
ético”, remarcou, pola súa banda, Juan Garibi, responsable de desenvolvemento e estratexia de Fiar
Banca Ética. “Para o Banco, a firma deste convenio e traballar con Cáritas significa apoiar a
Confederación de Cáritas que acompañan no día a día a persoas con diferentes vulnerabilidades, e desde o
noso propósito como banco, fomentar a inclusión financeira é un dos nosos retos”, sinala Garibi.
En 2020, Fiar Banca Ética financiou con ao redor de 20 millóns de euros a entidades cun alto impacto
social e laboral, case a metade de todo o financiamento aprobado durante o ano. O ámbito da inserción
socio-laboral segue sendo o principal ámbito solicitante de financiamento e unha aposta para conseguir a
inclusión de persoas en situación de vulnerabilidade que permite a integración e o intercambio
permanente de coñecementos e experiencias entre persoas con diversas habilidades.
Fiar Banca Ética nace da unión de dous proxectos baseados nas finanzas éticas: Banca Popolare Ética, un
banco cooperativo que traballa en Italia desde o 1999, e Fiar, que opera en España desde o 2005. Ambos
queren ser unha ferramenta ao servizo da transformación social a través do financiamento de proxectos do
terceiro sector, a economía social e solidaria e a promoción dunha cultura da intermediación financeira,
baixo os principios da transparencia, a participación e a democracia.

CARTA SOCIAL EUROPEA
Cáritas felicítase pola ratificación efectiva e plena da Carta Social Europea
revisada por parte de España
Ao sancionar, finalmente, o Protocolo de reclamacións colectivas de 1995, blíndase
a defensa dos dereitos das persoas máis vulnerables
Cáritas. 17 de maio de 2021.- Cáritas Española mostra a súa profunda satisfacción pola ratificación
definitiva por parte do Goberno de España da Carta Social Europea revisada e do Protocolo de
reclamacións colectivas de 1995. Este último é un instrumento crave da Carta sobre a que Cáritas viña
insistindo desde o acordo adoptado o 10 de novembro de 2020 polo Consello de Ministros no que
devandito Protocolo quedaba inicialmente excluído, aínda que logo foi incluído noutro acordo do
Consello do 22 de decembro.

A ratificación formal da Carta Social Europea revisada e do Protocolo tivo lugar esta mañá en
Estrasburgo, onde o representante de España #ante o Consello de Europa, o embaixador Manuel
Montobbio, depositou o instrumento de ratificación #ante o secretario xeral adxunto do Consello de
Europa, Bjorn Berge, na sede do Palacio de Europa da cidade francesa.
España convértese así no 36º país do Consello de Europa en ser Estado parte da Carta Social Europea
revisada, que aínda segue sen ser vinculante en Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Croacia, Luxemburgo,
Suíza ou Islandia.
Ademais, é o terceiro, tras Francia e Portugal, en aceptar todas as disposicións do tratado, que inclúe
dereitos á protección contra a exclusión social, o acoso sexual no traballo, así como á vivenda, a
igualdade de oportunidades e de trato para os traballadores con responsabilidades familiares.
A Carta Social revisada recoñece, así mesmo, o dereito a un salario equitativo para ambos os sexos se se
realiza o mesmo traballo, a protección da maternidade das traballadoras, ou a protección, en caso de
despedimento, á saúde e a seguridade social. Ademais, prohibe o traballo dos nenos en idade escolar,
protexe os dereitos das familias, das persoas con discapacidade e dos traballadores inmigrantes e as súas
familias.
A ratificación do Protocolo garante visibilidade, exigibilidad e efectividade dos dereitos consagrados na
Carta Social, e rubrica, por parte do Estado asinante, a súa aposta inequívoca pola protección dos dereitos
e a garantía do seu cumprimento. Xunto a iso, engade vantaxes adicionais que inciden directamente en
cuestións relativas, entre outras, á economía procesual, á súa celeridade e ao fortalecemento do papel dos
axentes e colectivos sociais.

España convértese no décimo sexto país da organización paneuropea en aceptar as disposicións do
Protocolo, que está vixente, entre outros, en Francia, Italia, Grecia, Portugal, Países Baixos, Suecia,
República Checa e Irlanda.

ACTUALIDADE DE CARITAS INTERNACIONAL
Estes díasTerra Santa experimenta quizais o peor estalido de violencia destes últimos anos. Fortes
bombardeos continúan en Gaza actualmente resultando nunha perda significativa de vidas, edificios
residenciais, terras agrícolas e infraestrutura vital. Segundo o Ministerio de Sanidade local, máis de 200
palestinos morreron consecuencia de ataques aéreos e artillería, sendo moitos deles nenos e mulleres.
Polo menos 1.200 persoas resultaron feridas e máis de 17.000 persoas buscaron refuxio de emerxencia
nas escolas da UNRWA. Dez israelís morreron por foguetes lanzados desde Gaza cara a áreas civís
israelís. A irmá Bridget Tighe, secretaria xeral de Cáritas Xerusalén, describe a situación en Gaza, onde
viven máis de dous millóns de persoas nunha área de aproximadamente 141 millas cadradas, con estas
palabras:
“Os bombardeos son extremadamente violentos. Os habitantes de Gaza viviron demasiadas guerras,
durante moitos anos, pero todo o mundo está de acordo en que esta vez é completamente diferente. Están
atrapados nesta franxa de terra, densamente poboada, a mercé de intensos bombardeos aéreos, sen
ningún lugar ao que fuxir para poñerse a salvo”.
Unido a isto, importantes tensións están a producirse en cidades israelís de poboación mixta, así como en
Xerusalén. É neste último enclave onde manifestantes palestinos e a policía israelí enfrontáronse
diariamente durante o mes do Ramadán reivindicando o dereito para acceder aos santos lugares, o que
contribuíu ao aumento das hostilidades. A iso uniuse o desaloxo de palestinos dos seus fogares no barrio
de Sheikh Jarrah, sendo un dos puntos máis críticos das tensións en Xerusalén.
Cáritas Xerusalén, presente na zona durante anos e desenvolvendo programas de saúde e atención
psicosocial entre outros, está a prepararse para responder as necesidades urxentes dos numerosos feridos e
milleiros de persoas que se viron obrigadas a abandonar os seus fogares, ben porque foron destruídos ou
porque tentaron salvar as súas vidas. Os continuos bombardeos aínda non permiten a Cáritas Xerusalén
intervir, pero unha vez que entre en vigor o cesamento do fogo e as condicións de seguridade necesarias
para actuar déanse, as necesidades serán rapidamente avaliadas e a confederación internacional de Cáritas
será mobilizada para exercitar a solidariedade e facela chegar ás poboacións das zonas máis remotas e
marxinais, proporcionándolles tamén educación sanitaria e asistencia nutricional.
Cáritas Española apoia o traballo do noso socio local que a través da súa rede brinda axuda humanitaria,
sen rumbo de relixión ou raza, baseándose en criterios de vulnerabilidade. Igualmente, solidarízase coas
vítimas da violencia e facemos un chamamento para que se defendan e respecten os dereitos de todos,
israelís e palestinos, segundo o dereito internacional e as resolucións das Nacións Unidas. É noso deber
respectar e defender a dignidade humana, conferida á humanidade por Deus mesmo.

25 DE MAIO, DIA DE AFRICA
Cáritas lembra que a migración desde África no é tanto
un problema de seguridade coma de dereitos humanos
Só a cuarta parte do total de migrantes africanos veñen cara Europa
África é o continente que acolle a máis refuxiados en todo o mundo
(7,3 millones) e conta con 19,2 millons de persoas desprazadas

Cáritas. 25 de mayo de 2021.- Con motivo de la celebración, hoy, del Día de África, Cáritas quiere poner
el foco en las raíces de los graves problemas de movilidad humana a los que se enfrenta todo el continente
y que sólo de manera muy reducida afectan a Europa, a pesar del alarmismo que producen en la opinión
pública sucesos como los que tuvieron lugar la semana pasada en Ceuta y Melilla.
Para hacerse una idea cabal de la dimensión del fenómeno migratorio en África, basta señalar que la
mayoría de los africanos que migran lo hacen entre los propios países del continente. Según los datos de
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Africana (UA), de 258 millones de
migrantes que hay en el mundo entero, 36 millones (14%) nacieron en África. El 53% de la migración
africana se produce dentro del continente, el 26% se dirige hacia Europa, el 11% hacia Asia, otro 8%
hacia Norteamérica y el 1% a Oceanía.
Junto a ello, otra realidad poco conocida por la ciudadanía de los países del Norte es que África es el
continente que acoge a más refugiados en todo el mundo (7,3 millones, el 25% de la cuota mundial),
además de contar con 19,2 millones de personas desplazadas a finales de 2019.

No é unha cuestión de seguridade, senón de dereitos
Como sinala Eva Cruz, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española, “é necesario
entender en que medida a realidade da migración procedente do Sur non é tanto unha cuestión que afecta
á seguridade como aos dereitos humanos de persoas moi vulnerables, se se teñen en conta as raíces deses
fluxos migratorios e a conxugación de diferentes causas, como a desigualdade económica estrutural e a
inxerencia de determinadas políticas internacionais en Estados con enorme debilidade en termos de
gobernanza”.
“Esta é a parte mergullada do iceberg que ten como punta visible a violencia, os conflitos armados, a
fame, as emerxencias climáticas e a migración irregular”, engade. Por iso, “en Cáritas non vemos o que
vive África neste momento como unha crise en termos de seguridade, senón unha grave crise de dereitos
que ven particularmente violentados cando hai conflitos armados e que, á súa vez, están alimentados por
esa frustración e a falta de condicións dignas”.
Inseguridade alimentaria, Covid e crecemento demográfico
A situación de inseguridade alimentaria é un dos retos máis perentorios aos que se enfrontan numerosos
países do continente, onde, en 2020, máis de 100 millóns de africanos estaban en situación de crise,
emerxencia ou catástrofe alimentaria, o que supón un aumento do 60 por cento con respecto ao ano
anterior. A situación segue empeorando no que vai de 2021.

Xunto ás causas estruturais (cambio climático, crecemento demográfico, acceso a auga potable,
propiedade da terra, etc.), agora hai que sumar o impacto das medidas anti- Covid e das crises de
consumo en Occidente derivadas da pandemia.
Xunto a iso, outra seria dificultade é o acceso universal aos servizos sociais de saúde e educación, sobre
todo no ámbito rural e nos arrabaldes das grandes cidades, onde se concentran verdadeiras bolsas de
pobreza. Á parte do importante gasto social que supón afrontar estes servizos para uns países con recursos
moi limitados, está a presión exercida polo crecemento demográfico.
Cambio climático
África emite só un 4% dos gases de efecto invernadoiro, e con todo é o continente máis vulnerable para
os efectos nefastos do cambio climático. De aí a importancia, para Cáritas, de introducir no debate a
noción de xustiza climática, que implica recoñecer que o cambio climático é consecuencia do noso
modelo de desenvolvemento, e que, por tanto, temos unha responsabilidade na medida en que as
consecuencias as sofren no seu maior parte aqueles que, como é o caso de África, non se beneficiaron do
desenvolvemento económico que propiciou o quecemento global.
En 2020 publicouse o informe sobre o estado do cambio climático en África en 2019. Segundo as
proxeccións recollidas no mesmo, moitas rexións de África sufrirán durante as dúas próximas décadas un
quecemento de máis de 2 ° C con respecto á temperatura anual media a finais do século XX. @Teniendo
en cuenta que a agricultura é o principal medio de vida das comunidades locais (o 70% da poboación
africana vive da agricultura), isto terá un impacto directo sobre o dereito á alimentación de millóns de
persoas: o retroceso do rendemento medio será de 13% en África Central e en África do Oeste, do 11% en
África do Norte e do 8% en África do Leste.
Este impacto xa o estamos vendo naqueles países onde Cáritas apoia proxectos das Cáritas locais para
combater a desertización ou as emerxencias climáticas, como é o caso do Sahel, Mozambique, República
Democrática do Congo ou Burundi, e os devastadores efectos sobre unhas poboacións locais que, cada
ano, ven empuxadas a migrar definitivamente, aumentando así a presión demográfica sobre outras
rexións do propio país ou os Estados veciños.
Como afirma Eva Cruz, “as persoas teñen que fuxir das súas casas, abandonando as súas vidas e
rompendo vínculos sociais. E é imposible unha sociedade civil dinámica cando reina o medo ao mañá”.
A vulnerabilidade das mulleres e os mozos
Os mozos e as mulleres son os protagonistas principais da realidade da mobilidade humana que percorre
todo o continente. Un 40% da poboación africana é menor de 15 anos e un 60% ten menos de 25 anos. A
pirámide está completamente investida con respecto á dos países occidentais. Calcúlase que a taxa de
crecemento da poboación de aquí a 2030 será o 5% anual, o cal fai prever que o número de pobres vai
incrementarse de maneira notable nos próximos anos.
Esta poboación nova, como toda mocidade, ten a expectativa de levar unha boa vida, é dicir, unha vida
onde os seus dereitos máis básicos sexan respectados. No paradigma económico actual, estas
oportunidades conséguense a través do emprego, xa sexa formal ou informal; con todo, as economías
africanas non crecen o suficientemente rápido como para integrar á gran cantidade de poboación que cada
ano nace en África, o cal fai que a opción de migrar sexa unha opción que responde á necesidade non só
de sobrevivir, senón tamén de vivir.
E aquí entra outra variable de desigualdade moi importante que son a inequidad entre sexos: as mulleres
son as pobres entre os pobres no continente, pero, ao mesmo tempo son as que levan sobre os seus
ombreiros o peso da economía doméstica.
Europa non pode responder cun esquema baseado no reforzamento de fronteiras e a preservación da
seguridade aos desafíos de supervivencia vital ante os que se debaten estes mozos e mulleres vulnerables
que deciden emigrar fora do continente para poñerse a salvo ou conseguir os recursos necesarios para
soster ás súas familias nos seus países de orixe. Nin as persoas - sobre todo trátase de seres humanos

vulnerables, como menores non acompañados – poden ser manexadas como armas arreboladizas entre os
Estados para dirimir políticas de ffronteeiras, seguridade ou soberanía.
No Día de África, Cáritas reafirma a súa misión ao servizo da xustiza social e a construción de modelos
duradeiros de desenvolvemento nos países de orixe, á vez que mantén o seu compromiso de acompañar e
acoller ás persoas que deciden migrar ao longo dos países de tránsito e no seu destino final para garantir
a súa seguridade persoal, a súa dignidade e os seus dereitos.
Boas prácticas
Ante o alarmismo provocado polas eventuais entradas masivas de migrantes na fronteira Sur, Cáritas
quere poñer o foco nas boas prácticas nas que vén participando xunto a outras organizacións para abordar
o problema das migracións a través de respostas baseadas na protección dos dereitos humanos das persoas
que migran.
Unha destas experiencias positivas é a que se desenvolve desde 2015 a través da RAEMH (Rede EuropaÁfrica para a Mobilidade Humana), que parte, na súa orixe, da reflexión conxunta entre Cáritas Rabat
(Marrocos), Secours Catholique (Francia) e Cáritas Española para coordinar o traballo entre os centros
de migrantes.
Ao longo destes 6 anos, consolidáronse os itinerarios de acompañamento ás mulleres migrantes e aos
menores non acompañados a partir do intercambio de información e experiencias de acollida entre os
membros da Rede, que actualmente está integrada por 3 Cáritas europeas, 3 do Norte de África e 5 de
África do Oeste.
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