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Quina resposta reben des de l’asil
les persones que fugen de la violència
de las maras?

ABSTRACT
Hondures, El Salvador i Guatemala són tres dels països més perillosos del món amb un índex d’homicidis
molt més elevats que el de la mitjana mundial. A aquests països la presència de les maras és endèmica,
sobretot a les grans ciutats, on operen amb una violència brutal i amb total impunitat. Arriben a controlar fins
i tot àrees importants del territori on aconsegueixen crear un ambient generalitzat de terror entre la població
local. Tot això ha creat una de les crisis de refugiats menys visibles del món: segons les dades de l’ACNUR, el
nombre de persones procedents del Triangle Nord d’Amèrica Central s’ha multiplicat exponencialment de
manera alarmant al llarg de l’última dècada. Així doncs, a aquesta jornada internacional de formació i
reflexió, analitzarem les causes i les conseqüències que deriven d’aquest fenomen amb l’objectiu de reforçar
el dret d’asil a través del coneixement i la sensibilització sobre la violència de les maras com a factor de
desplaçament forçat. Serà un espai obert per fomentar la mobilització de la ciutadania i les accions
d’incidència a favor de la promoció, l’accés i el reconeixement del dret d’asil per les persones que arriben
aquí fugint d’aquest tipus de violència.

Descàrrec de responsabilitat
“El contingut d’aquest document és responsabilitat exclusiva de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i
reflexa solament les opinions expressades pels ponents que hi han participat”
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1. L’ORIGEN DE LES MARAS I LA VIOLÈNCIA ORGANITZADA A AMÈRICA CENTRAL
Roberto Valencia, escriptor i periodista de El Salvador
Probablement no hi haurà cap solució sense l’ajuda internacional. El
Salvador és la societat on més impacte han tingut les violències dels
grups delinqüencials que són les maras. El Salvador és un país
d’emigrants: només als EUA hi ha 3 milions de salvadorenys, d’un país
amb una població relativament petita d’uns 6,7 milions. Les maras són
grups juvenils de centreamèrica, importats, tot i que són molt diferents
del que havien sigut en un principi a ciutats com Los Angeles. La migració
és cada cop més urgent per culpa del fenomen de la violència: no és que
hagi desaparegut la migració econòmica, la reagrupació familiar, etc.
però cada cop està més monopolitzada per la violència.
¿Per què no passa el mateix a Nicaragua? ¿Per què no hi ha maras? ¿Per
què El Salvador és més propici? En un sentit literal, aquests grups són
sembrats a països amb condicions molt peculiars i l’evolució és molt
diferent:
• Cal analitzar la postguerra salvadorenya: hi havia una gran
disponibilitat d’armes de foc, més de la meitat de la població era
menor de 18 anys, i 3 de cada 4 nens vivia en la pobresa. Per això, es va
desenvolupar més violència durant aquest període històric (es calcula
que es produïen 20 assassinats per dia).
• Hi ha un tipus d’impunitat que va establir que tots els crims contra la
humanitat havien de ser perdonats d’acord amb una llei d’amnistia.

• Durant aquells anys hi van haver grans vendes de propietats de l’Estat i
privatitzacions.
El Salvador té un segle XX marcat per la violència. Les tasses d’homicidis
són molt altes ja des dels anys 50. El 1932 hi ha una rebel·lió dels pobles
indígenes amb reminiscències comunistes, i l’Estat salvadoreny mata a
32.000 persones, esdeveniment que podria ser definit com a genocidi.
Aquest esdeveniment a més a més, es veu agreujat pel fet que les
societats centreamericanes són molt classistes i individualistes, i
esdevenen un caldo de cultiu per a la marginalització, i per tant per
afavorir l’aparició de bandes.
La mara Salvatrucha o MS13 ha guanyat últimament molta fama per
l’atenció que li ha prestat Trump, apareixent fins i tot al debat de l’estat
de la nació. Sorgeix a finals dels anys 70, formada per salvadorenys
procedents de les deportacions massives dels EUA. Bill Clinton, a la seva
primera gestió aprova reformes legals que faciliten aquestes
deportacions. Les bandes han arribat a acaparar tant de poder que ara a
El Salvador hi han presons assignades a bandes concretes. Aquestes
bandes o clicas (que són les estructures territorials base de les maras)
no són un grup que tingui sotmès un barri o un “cantón”: la banda és
part de la comunitat i la societat salvadorenya com a tal i està
íntimament inscrita dins de la societat. Dir que és un grup de 30
persones que té sotmès a un barri és simplificar les coses.

• Hi va haver una aposta pel neoliberalisme, sota l’auspici del FMI i el BC.
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2. ESTAT DE LA SEGURETAT CIUTADANA A AMÈRICA CENTRAL I
MECANISMES PÚBLICS FALLITS
Sergio Maydeu-Olivares, analista de seguretat internacional, CIDOB
Aquest mes de maig es van detenir més de 144.000 persones a la frontera sud d’els EUA. El 85% eren de
Centreamèrica. Aquestes xifres suposen multiplicar per 10 les xifres de detinguts dels anys anteriors. El
2016 les xifres oscil·laven entre els 20.000 i 30.000 i Obama ja va declarar emergència humanitària a Texas.
Actualment a Centreamèrica hi ha entre 30 i 50 homicidis per dia (uns 3.000 a l’any). Si comparéssim
aquestes xifres amb les d’Espanya, d’uns 300 homicidis a l’any, i ho posem en relació a la població, veiem que
són unes xifres extremadament altes, de les més altes del món. Les maras no només són joves violents, cal
també afegir el narcotràfic i la violència d’estat: és una estructura. La solució oficialista ha sigut militaritzar
el país: l’ocupació dels carrers per part de l’exèrcit, combinada amb més presència policial i una política de
mà dura. L’extorsió és l’eina amb la qual les maras aconsegueixen fons per continuar exercint activitats
criminals: Qualsevol persona que vulgui exercir un negoci al seu dia a dia ha de pagar una “mordida”. A
Hondures, El Salvador, Guatemala, tots els presidents democràtics estan sent investigats per la justícia,
exiliats o a la presó. L’extorsió, i per extensió, la corrupció, formen part del dia a dia de l’Estat. Aquest fet
activa els mecanismes de seguretat per fer front al problema de les maras.

Educació: A El Salvador únicament 4 de cada 10 adolescents aconsegueixen arribar als estudis de

secundària i això, condiciona i facilita directament la captació de menors per part de les bandes per a seguir
creixent: l’estat ha sigut incapaç de convertir les escoles en llocs segurs que permetin tenir oportunitats de
futur. Sense oportunitats, hi ha majors incentius per entrar a les Maras, ja que els ofereixen oportunitats que
l’estat és incapaç de proporcionar. A Guatemala hi ha propostes de protecció d’escoles que han donat bons
resultats, però falta finançament per part de l’Estat. De fet, les millores d’aquestes escoles venen donades
sobretot per la cooperació internacional.

Presons: Hondures, Guatemala i El Salvador tenen el rànquing de massificació de presons i el percentatge
de població reclosa més alt del món. Es fa impossible oferir programes d’inserció social després de la presó.
Les societats centreamericanes entenen les presons com a un centre de càstig, no com una oportunitat de
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reinserció, no s’entén que les persones recloses tinguin dret a una segona oportunitat. Si a aquesta
massificació li afegim la manca de segones oportunitats, ens trobem amb la conseqüència de l’absència
d’expectatives: el no futur. Això se li suma, a més a més, amb el fet que les presons centreamericanes són
alhora, també centres de delinqüència. Les presons que teòricament haurien d’haver servit per impedir
delictes, en estar segmentades per bandes (i en gran part, controlades) per bandes, s’han convertit en altre
actor delinqüencial.

Impunitat i corrupció: Els presidents i governs centreamericans han sigut tots corruptes i,

malauradament, els mecanismes que els estats tenen per combatre la corrupció i la delinqüència són,
alhora, també corruptes. Hi ha corrupció a les presons i hi ha corrupció a la policia. A Hondures s’està fent un
esforç per aconseguir que la policia sigui menys corrupta a través del comiat de tots els policies i la
contractació de nous cossos policials. Això pot portar al fet que es creïn esquadrons de la mort no reconeguts
pels mateixos Estats. Hi ha a més tasses d’impunitat del 90%. Moltes de les persones que són a la presó ni
tan sols tenen una condemna. Com la societat és conscient de la falta de resposta policial, no denuncia, fet
que permet continuar amb el delicte. Això alimenta el cercle viciós, que porta a l’estat de frustració de la
societat centreamericana. El CICIG, per exemple, és una eina de les Nacions Unides que està donant suport
als Estats per revertir temes d’impunitat i corrupció. Gràcies a això, molts caps d’estat són a la presó i això
genera enuig en les elits, circumstància que ha provocat, per exemple, que el CICIG ja no pugui exercir a
Guatemala: el president ha decidit que no els vol al país.

Migracions forçades: S’ha de visibilitzar la situació de desplaçament intern. És molt important el
moviment dins de les mateixes ciutats i entre ciutats. Ara mateix no hi ha moltes esperances pel que fa a
polítiques públiques que afavoreixin un canvi de tendència. A Belice han instaurat la reinserció com a política
d’estat. A Guatemala, les comunitats indígenes també han optat per la reinserció: de moment han sigut les
úniques respostes que estan donant resultat. Els casos d’èxit s’han produït a comunitats on la policia no ha
sigut corrompuda i ha exercit de policia de proximitat, conjuntament amb la comunitat local. El problema és
que això no funciona a escala estatal perquè l’Estat no s’ho creu. A Hondures, on s’està intentant reemplaçar
tot el cos policial, no s’està aprofitant per aconseguir traçar noves estratègies que permetin teixir confiances
entre policia i comunitat local. Les comunitats indígenes són un fre natural a la proliferació de les bandes. Un
exemple és el Quiché (Guatemala), on hi ha tasses de criminalitat similars a les d’Europa. El problema
principalment es dóna a àrees urbanes i a la frontera amb El Salvador.
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3. EL ROL DE LES DONES A LES ESTRUCTURES DE LES MARAS
Majo Siscar, periodista especialitzada en Centreamèrica i maras
En general no hi ha especialistes en el paper de les dones a les maras.
Existeix una important invisibilitat del rol de les dones dins de les
bandes: hi ha molt poca investigació i encara menys periodisme. Les
homies (homegirls) són punts cecs. A l’historial centreamericà hi ha
molt poques líders de bandes, ja que les bandes repeteixen el model
patriarcal de la societat. Hi ha tres “tipus” de dones a les maras:

a) Dones actives (homegirls - homies): Sempre hi ha certa

Les motivacions d’accés al grup no són molt diferents que les dels
homes: una cosa tan trivial com viure a un barri on hi hagi una banda,
que la família no doni prou suport (sistema familiar disfuncional), per
interès, gust, admiració, necessitat de pertinença i reconeixement, cerca
de protecció i afecte, necessitat de diners, falta d’oportunitats o venjança.
Quan hi ha una voluntat explícita d’entrar a la banda, tant homes com
dones han de passar per un ritu d’iniciació:

sensació de deslleialtat per part dels mateixos membres de les
bandes. Hi ha la creença de què els seus sentiments les poden fer
més dèbils i afavorir la traïció. Han de mostrar molta duresa, estima
al grup, per lluitar contra la desconfiança.

1) Fase de comprovació: Allà se t’assignen tasques com cobrar

b) Col·laboradores/ ”palabreras”: no han passat el ritu

poden escollir pel “trencito” (que no deixa de ser una violació
tumultuària). Òbviament, les dones normalment opten per les
pallisses.

d’iniciació. Fumen, beuen amb elles, però no són membres actius de
les bandes. Són pagades amb favors, i actuen com a delatores,
espies, etc.

c) Les jainas, o les xicotes dels membres de la banda, moltes
vegades acaben a la presó per assistir als homes, de vegades portant
drogues, fent funcions de delació d’informació, tràfic dins de les
presons, etc.

extorsions, vendre droga, etc. Són més dures per les dones, a causa
de la desconfiança que generen.

2) Pallissa de 13 o 18 segons pels homes, les dones també

A les bandes també existeix un sostre de vidre. Se les associa amb el
treball reproductiu i de cura, que a la llarga fa molt difícil que arribin a
tenir rols de líders. El parauler d’una clica fa tatuar a la seva xicota el seu
nom: un membre de banda pot tenir moltes xicotes, en canvi una
membre només en pot tenir un. Si el pare dels teus fills és un membre
de banda assassinat, la banda et proporciona diners i fins a cert punt
cuida dels “seus” a la seva manera. És molt difícil de deixar la banda tant
pels homes com per les dones. A partir de la maternitat, a la noia se li
deixa major marge (és diferenciada la membre “activa” de la “calmada”).
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1. SITUACIÓ ACTUAL AL TRIANGLE NORD:
EL CAS D’HONDURES, GUATEMALA I EL SALVADOR
Daniel Rodríguez Suárez, professor de ciència política de
la Universitat de Girona especialitzat en Amèrica llatina
Per analitzar els esdeveniments clau per comprendre la situació actual, els tres punts bàsics que uneixen als
tres països del triangle nord són la institucionalització fallida, la violència i la corrupció:

Guatemala: El govern d’Arévalo i Árbenz i la revolució cubana són factors determinants: L’any 1944 hi ha un

intent de transformació i modernització rural d’aquests governs. El 1954 es produeix un cop d’Estat afavorit
pels EUA que condueix el país cap a la dictadura de Carlos Castillo Armas fins al seu assassinat en 1957. Les
dictadures s’estenen al llarg dels anys. Cal exposar com la revolució de 1959 fins a la mort del Che, el 1967,
que condiciona la creació de moviments revolucionaris a Guatemala (comunistes, trotskistes, leninistes, etc.).
Això dóna lloc a l’aparició de conflicte i guerra civil. Jimmy Morales era un comediant de TV que es va
aprofitar de l’escàndol de la Línia. Quan era candidat de FCN-Nación, feia costat al CICIG, però aquest comitè
és expulsat de l’Estat l’any 2018, quan comença a implicar l’entorn del president. A Guatemala es parla del
bloc hegemònic del poder (no només inclou el President, cal afegir a altres actors com l’exèrcit, el narcotràfic
i el crim organitzat).

El Salvador: a partir de 1992 hi ha un procés de pau que s’obre i deixa pas a un procés democràtic. Fa
relativament poc es tria a Nayib Bukele com a nou president i es posen moltes esperances en ell. Compte: no
mostra transparència, malgrat haver guanyat les eleccions. A partir dels acords del 92, amb la legalització
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es genera un nou cicle. El problema és la corrupció.
Francisco Flores portava pres des del 2014 i va morir, el 2009 Mauricio Funes és a l’exili protegit per Daniel
Ortega a Nicaragua en mig d’una investigació a El Salvador per delictes que pot haver comès durant el seu
mandat. Es tracta d’un sistema bipartidista amb corrupció institucionalitzada. Nayib Bukele es veu com una
ruptura d’aquest bipartidisme, però aplica polítiques populistes dins de la mateixa línia que Donald Trump
(oportunisme i estratègia mediàtica).
Hondures: La revolució cubana va influenciar molt en el sistema presidencial després de la dictadura de

Tiburcio Carías (de 1936 a 1949). Va haver un sistema molt inestable on el Partit Liberal i el Partit Nacional no
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acabaven d’establir-se, fins al govern de Suazo Córdova. Aquest, al seu torn, va haver de lidiar amb la lluita
contra els Sandinistes de Nicaragua. De fet, tota la Contra de Sandino, va originar-se a Hondures. Un cop que
Manuel Zelaya arriba al poder hi ha una dissidència al partit i el Partit Liberal bascula cap a l’esquerra, que
se’l vincula a Hugo Chávez. Això provoca un cop d’Estat i les posteriors eleccions de 2009. Porfirio Lobo
assumeix presidència l’any 2010 però el govern sortint no va ser considerat legal ni reconegut per cap país
del món perquè era un govern de facto, resultat d’un cop d’Estat. La OEA tampoc reconeix al nou partit en el
poder, ni el següent. A aquest segle, aquestes inestabilitats han sigut un factor generador de les Caravanes
migrants de 2018. El 2009 Zelaya s’uneix a l’ “ola rosa” (revolució de les esquerres). S’ha acusat al president
d’utilitzar fons socials per finançar les seves campanyes polítiques. Hondures es va veure fortament
sacsejada per la violència de la Contra nicaragüenca a l’època de Ronald Reagan (de 1981 a 1989). Els
governs posteriors del Partit Liberal venen condicionats per les dificultats per assentar-se en el poder, ja que
per una raó o una altra sempre són expulsats del poder, al contrari del que passa amb el Partit Nacional (que
compta amb major suport de l’exèrcit). A més, s’han produït uns 23.000 assassinats a l’última dècada, dels
quals només el 3% han sigut esclarits.
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2. ACTIVISME I PERIODISME: UNA VIDA A L’EXILI
Milthon Robles, periodista hondureny refugiat i escriptor acollit pel PEN
La corrupció i l’enamorament al poder per part dels governants
-d’esquerra o dreta- a Amèrica llatina són els principals problemes del
triangle nord. Les maras sorgeixen com a fenomen social als anys 70 a la
zona de Chicago, als seus barris pobres i a les presons: les primeres
maras van ser la Batolocos i la mara Salvadoreña (encara no
autodenominada mara Salvatrucha). A la dècada dels 90 el govern de Bill
Clinton comença a expulsar quantitats massives de membres de grups
delinqüencials assentats a EUA i la majoria són deportats a la zona del
triangle nord i a la ruta dels migrants per Mèxic fins als EUA. Després de
l’huracà Mitch el 1998, que va devastar el país, el govern de Carlos Flores
Facussé no tenia res i va aprofitar aquest fenomen per aconseguir fons,
amnisties i ajudes. En aquest moment les maras tenien el control dels
barris amb certa autonomia, controlaven el petit narcotràfic, les
extorsions, els segrestos i els assalts a bancs, que estaven molt de moda
a l’època. A partir del 2006 aquesta situació dóna una bolcada.
S’involucra la política, líders religiosos i grans empresaris i
transnacionals que exerceixen una gran influència al triangle nord, que
es dediquen a perseguir a les persones que defensen la terra.
Jo podia haver ingressat a les maras, però no m’ha arribat a absorbir
aquesta situació. Vinc de molt a baix, però vaig intentar lluitar a l’altra
trinxera perquè el país no continués avançant contaminant-se amb això,
així que em vaig dedicar al periodisme d’investigació. Per culpa d’un
treball periodístic sobre l’anomenat impost de guerra no puc tornar al
meu país: als petits negocis, taxistes i altres petits negocis, es recapten
setmanalment uns 68 milions de Lempires. Solament a Tegucigalpa hi ha
149 organitzacions criminals, a San Pedro Sula hi ha 137 maras. Feia

divulgació i investigació sobre aquests fets en un programa de ràdio: van
començar oferint-me grans quantitats de diners que no vaig acceptar. La
meva filosofia és que hem de deixar un bon llegat a les persones, les
cases, els cotxes al final són coses materials. El que cal deixar és una
altra cosa. Al cap de 4 mesos van començar a monitorar per on anava, a
casa meva, etc. L’agost de 2016 em van intentar assassinar 6 vegades en
15 dies: 3 vegades em van disparar i 3 vegades em van intentar
atropellar. El 19 de setembre em van segrestar a un centre comercial
durant 18 hores. A partir d’aquí em vaig amagar a un hostal de
Tegucigalpa durant 3 mesos i vaig demanar un visat per raons
humanitàries a l’Estat Espanyol i una vegada concedit vaig sortir en
qüestió de dies cap a Madrid, amb la família a Hondures en una situació
d’incògnita terrible i intentant treure a la meva companya d’Hondures
també, ja que ella encara estava allà. A Madrid ens vam quedar 2 anys,
malgrat que les amenaces seguien, fins que va sorgir l’oportunitat de ser
acollits pel PEN català, que és una organització internacional que, entre
altres coses, protegeix a escriptors que veuen vulnerats els seus drets a
la llibertat d’expressió a canvi de fer treball d’incidència, etc. En
l’actualitat tinc un programa de ràdio (en el que no cobro res) i el meu
objectiu és seguir lluitant i denunciant tota vulneració de drets humans
com he fet fins ara.
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3. DESPLAÇAMENT FORÇAT PER LA VIOLÈNCIA DE
LES MARAS I DRET D’ASIL A L’ESTAT ESPANYOL
Gisela Cardús, advocada de CCAR
L’Estat espanyol tracta el tema de maras com a delinqüència comuna. L’any 2017, la secció 2a de l’Audiència
Nacional va considerar necessari revisar la posició respecte dels casos de El Salvador i Hondures,
qualificant-los de països en situació de conflicte intern generalitzat, on l’estat no és capaç de protegir als
ciutadans que retornen al país. En canvi, la secció 3a fa poc es va oposar, argumentant que es tractaven de
casos de delinqüència comuna i seguretat ciutadana. Interpreta que la secció 2a ha fet una interpretació molt
àmplia.
Les persones a Amèrica Central sol·liciten asil a l’aeroport o a territori nacional. Insistim que sempre és
millor fer-ho a territori, ja que com el procediment no és tan ràpid, és més garantista. Un cop la persona
arriba al territori, ens trobem amb els següents obstacles:
• Desconeixement de la possibilitat de demanar protecció internacional per tema de Maras.
• Per a sol·licitar protecció internacional a Barcelona, el problema és la demora en què tu sol·licites l’asil i
formalitzes la demanda (que pot arribar a superar els 6 mesos). Això significa que durant aquells mesos no
pot accedir al sistema nacional d’asil.
• Trobar proves (de vegades hi han notes enviades per les Maras), ja que la denúncia del delicte al teu país no
és una prova sòlida. Durant tot el procediment es pot presentar qualsevol classe de prova. El procediment
és molt llarg. Hi ha casos d’Hondures i El Salvador del 2015 que s’estan resolent ara.
• S’argumenta per denegació la possibilitat del desplaçament intern a un lloc segur, tot i que les directrius
de l’ACNUR ja ho especifiquen com a una impossibilitat en molts casos.
• S’han resolt, en el cas de El Salvador, 120 expedients tots denegats.
• En el cas d’Hondures, s’han resolt 150 (10 Estatuts Refugiats). Es concedeixen estatuts per a perfils molt
concrets (defensors de drets humans, jutges, periodistes, etc.) però es deneguen de forma generalitzada a
persones de la societat en general.
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La situació actual dels països del triangle nord i la resposta de la institució de l’asil
a l’estat espanyol

4. REPTES GENERATS PER LA DENEGACIÓ DEL DRET D’ASIL A LES PERSONES
QUE FUGEN DE LES MARAS
Patricia Simon, Periodista i autora del llibre juntament amb CEAR “Buscamos refugio:
nuestra guerra son las maras”
Els principals reptes als quals s’enfronten les persones que sol·liciten protecció internacional són:
• Problemes en el tema de menors: les famílies envien menors a altres països. Això comporta molts
problemes a la llarga en intentar recuperar la pàtria potestat. Les dificultats amb els tràmits d’acollida no
ajuda a aconseguir els mínims estàndards per recuperar la pàtria potestat en molts casos. A més, la
sensació de desarrelament i enuig per part dels fills fa molt complicat el procés de “reestructuració”
familiar.
• El col·lectiu LGBTI està molt castigat a la societat centreamericana. Moltes de les persones sol·licitants han
sofert amenaces i violència provinent del seu propi entorn. Moltes de les violències s’han materialitzat en
violència sexual contra les dones lesbianes o trans. Quan arriben aquí hi ha un primer moment de força,
però a llarg termini, si sofreixen noves mostres de rebuig, poden tornar a caure molt fàcilment en les
mateixes pors.
• A CEAR arriben moltes famílies extorsionades per les Maras. Quan no poden fer front al pagament, fugen.
Les famílies se senten molt castigades després d’una vida de treball per haver de tornar a començar des de
zero amb situacions de precarietat molt grans.
• Determinats discursos de l’esquerra les han estigmatitzat, en relacionar tenir una botiga o uns ingressos
elevats amb privilegis i el risc que això els ha comportat.
• El sistema de recepció de sol·licitants de protecció internacional està saturat: només a Madrid hi ha 3
parròquies per a fer front a l’acollida de persones que no han pogut entrar al sistema d’acollida, per culpa
de les demores que es donen en demanar cita per formalitzar la sol·licitud.
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Reptes, conseqüències i resiliència davant la violència endèmica de les maras

1. “LA MARA ANDA SUELTA”: LA JOVENTUT A EL SALVADOR
Agnes Marques, periodista
Durant el reportatge a El Salvador sobre la joventut i les maras, vaig tenir la sensació de trobar-me amb un
estat totalment fallit: no hi ha lloc per a les denúncies o la protecció policial, per exemple: el sistema està
totalment corromput. El fet que tants joves participin en les mares es deu al fet que les bandes els donen el
sentiment de pertinença, de sentir-se part de la societat. Això és un fracàs de l’estat. També, el motiu de què
els joves no tinguin oportunitats és el que fa que siguin les maras qui ofereixin una sortida, d’alguna manera
ofereixen les oportunitats que no obtenen des del sistema. Pertànyer a un grup, ser algú.
Aquesta falta d’oportunitats és el primer fracàs de l’estat i el segon fracàs és l’ocultació del que està
esdevenint. Per diferents organitzacions que treballen en el terreny, nosaltres coneixíem el cas de tres
famílies que havien hagut de deixar la regió (en els últims mesos més de 120 famílies) amb el que ens
enfrontàvem amb un dels fenòmens de desplaçament intern més grans dels últims temps. El ministre Raúl
López, al que entrevistem, davant les preguntes sobre el fenomen del desplaçament intern al Bálsamo, ho
negava. Aquesta negació també és un impediment perquè El Salvador pugui superar aquest estat de xoc en el
qual es troba.
El Salvador es distribueix territorialment per les Maras, que són fronteres invisibles. T’hi pot anar la vida en
travessar d’un carrer a un altre. És una societat en estat d’estrès: ningú vol sortir de l’anonimat quan fa
entrevistes sobre els membres de les maras. No es vol parlar de les mares amb ningú, s’utilitzen sempre
eufemismes. Quant als membres de les mares, jo vaig arribar a El Salvador amb uns estereotips que van ser
desconstruïts: en un país sense futur entrar a una mara, desgraciadament, pot ser una oportunitat.
La reinserció és possible però difícil: als centres de reinserció que vam visitar (que són eufemismes de presó)
vam veure com hi ha també casos d`èxit, tot i que hi ha moltes dificultats. Un dels punts fonamentals és
aplicar noves polítiques destinades a afavorir que les persones que decideixen sortir de les Maras ho puguin
fer sense perill, obrir un procés de desestigmatització i no definir-les oficialment com a grups terroristes,
s’ha d’optar per polítiques de reinserció i recuperació.
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2. SITUACIÓ PSICOSOCIAL DE LES PERSONES QUE FUGEN DE
LA VIOLÈNCIA ORGANITZADA
Stella Evangelidou, PhD - Global Mental Health Specialist
Segons MSF cada any 500.000 persones fugen de la violència extrema i
es dirigeixen del triangle al nord per buscar seguretat cap a Mèxic. El
procés migratori és continu: aquest comença amb l’exposició a la
violència, continua durant el trànsit i es dóna també al lloc de destí. És
un cicle sense fi.

El trànsit:

El trànsit està marcat per diferents tipus de violacions de DDHH. Entre
els incidents violents més documentats estan el tràfic de persones,
l’assalt, la violació, l’extorsió, els segrestos amb finalitats d’explotació
laboral o sexual: totes aquestes violències tenen una forta connotació de
gènere. En només 6 mesos entre 2008 i 2009 van ser segrestades 10.000
persones a la regió. Amnistia Internacional explica que 6 de cada 10
dones sofreixen alguna mena d’abús durant el trajecte, al qual se li
sumen problemes com per exemple les necessitats de les mares
solteres de mantenir als menors a càrrec.

El destí:

D’altra banda, al lloc de destí la situació de les persones migrades depèn
de les xarxes socials que puguin tenir allà. L’any 2017, segons una
enquesta d’una mostra relativament petita però suficient, de persones
en espera de la seva resolució de protecció internacional, un 83% va citar
la violència com a la raó principal per la qual van decidir fugir, el 70% de
les persones migrades enquestades no volien compartir amb les
autoritats els seus esdeveniments viscuts per por a represàlies i
corrupció policial i el 90% tenien por de tornar al seu país.

Conseqüències psicosocials de salut mental:

La manera en què cada persona viu l’esdeveniment de la migració depèn
de molts factors (entorn, factors espirituals, etc.). Sabem que l’efecte és
més profund quan es produeix durant la infància, que afecta aspectes
mentals, emocionals i de desenvolupament físic i psíquic de la persona:
afecta l’amígdala que forma part del sistema límbic, que pot causar
molts tipus de reaccions adverses en el desenvolupament de l’individu.
Tampoc és el mateix ser receptor de violència o ser testimoni d’aquesta
violència, aquí entren factors com la resiliència respecte a aquestes
situacions: com cada persona viu aquest esdeveniment, depenent del
suport social, factors espirituals, etc. canvia el resultat o la prospecció
mental de l’individu. Concretament, del que en realitat estem parlant tota
l’estona és de reaccions normals davant situacions anormals.

Símptomes:

Ens trobem amb un nombre elevat de casos associats amb diagnòstics
clínics de depressió crònica, somatització (segons el marc cultural),
trastorn d’estrès posttraumàtic, dissociació, amnèsia psicògena,
traumes complexos, esdeveniments potencialment traumàtics, psicosi o
exacerbació de condicions psiquiàtriques preexistents, per exemple. Una
qüestió clau en l’abordatge de les intervencions als refugiats o migrants
és: ¿són els refugiats gent vulnerable o resilient? La realitat és que ens
trobem amb un paisatge complex. Ni s’és una, ni s’és l’altra, sinó que
més aviat una cosa porta a l’altra: a través del cercle viciós de la
vulnerabilitat es crea un cercle virtuós de la resiliència. Llavors, ¿per què
arriscar-se a emigrar? La resposta que donen els casos d’estudi és
contundent: emigrar fa por, però més por fa quedar-se.
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