
Refugeoly
Desenvolupament del joc

0. País en Conflicte. La majoria de persones refugiades que arriben a Europa venen de 
Síria, el Pakistan, l’Iraq, Líbia, l’Afganistan i el Kurdistan, i també de nombrosos països 
d’Àfrica.

1. Menjar per al viatge. Pagues 100$ a la caixa de despeses de jugadors. El viatge és 
impossible de predir. És fonamental portar menjar i  aigua per a tot el trajecte.

2. Cotxe. Trajecte gratis, tornes a tirar el dau. Als països de trànsit de persones 
refugiades, algunes ONGs , així com algunes persones desinteressades, ajuden amb els 
seus vehicles a transportar les persones refugiades cap a les fronteres amb altres països.

3. Equip de comunicació. Mòbil i targeta SIM. Pagues 300$ al banc de la Màfia. 
Sense un telèfon mòbil amb geo-localitzador i targeta SIM és impossible fer el viatge. 
Algunes màfies venen telèfons i targetes SIM a persones refugiades que “contracten” els 
seus serveis. La majoria de les persones refugiades usen Whatsapp per  mantenir-se en 
contacte amb les seves famílies, i també per ser avisades quan hi ha problemes a les 
fronteres,  o simplement per saber si plourà o farà sol: el clima és important quan es viatja 
a peu.

4. Control Militar. Torna al país en conflicte (casella 0). És molt freqüent trobar-se amb
un escamot militar fora de les fronteres. Aquests militars sovint fan recular les persones 
refugiades, i les porten, a vegades, amb els seus propis vehicles.

5. Lloc Fronterer. Tornes al país en conflicte (casella 0). Les persones refugiades al 
llarg de la seva ruta han de travessar diferents punts fronterers. En moltes ocasions els 
seus documents són retinguts durant dies. En alguns països, han de pagar visats per 
poder entrar. A més, es troben sovint amb funcionaris corruptes als quals han de pagar 
perquè els deixin prosseguir el viatge.

6. Màfia. Pagues 1000$. Existeixen moltes màfies especialitzades exclusivament en 
persones refugiades. S’han multiplicat molt a Turquia, Líbia i el Marroc. És pràcticament 
impossible arribar a un país europeu sense posar-se en contacte amb una màfia i haver 
de pagar-li. Moltes persones refugiades acaben treballant per a les màfies per poder 
pagar el seu propi viatge a Europa.

7. Armilla Salvavides. Tens una vida extra si caus al mar (casella 10). Una vegada 
arriben a la costa, les persones refugiades han de comprar a la màfia les seves armilles 
salvavides abans de pujar a les barques de la màfia. En els últims anys han mort moltes 
persones perquè en caure a l’aigua i no saber nedar tot i portar les armilles  posades 
s’han acabat enfonsant, ja que les armilles no complien les condicions mínimes de 
flotabilitat.

8. Localització GPS. Punt de trobada abans d’embarcar. Espera una ronda sense 
jugar. Abans d’embarcar per creuar el mar cap  Europa, la màfia concentra grups de 
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persones refugiades en llocs específics. Per aquest motiu necessiten tenir sempre a sobre
telèfons intel·ligents amb geo-localitzador.

9. Pastera. Pagues 3000$ a la Màfia. El preu mitjà per creuar el Mediterrani és d’uns 
3000$. A vegades la màfia aplica descomptes a grups o famílies.

10. Mors al mar i quedes fora del joc. La part més perillosa del trajecte cap Europa és 
creuar el Meditarrani. Es considera que al voltant de 3000 persones han mort i unes 4000 
han desaparegut entre 2017 i 2019. Aquestes xifres són impossible de saber amb 
exactitud.

11. Mal de mar (mareig i vòmits). Espera una ronda sense jugar. Les condicions de 
viatge en les embarcacions de les màfies són terribles. Sovint són de goma, amb la 
gasolina justa i, a vegades, amb molt poca aigua. Si aconsegueixes arribar a la costa, el 
més normal és que la majoria de les persones refugiades emmalalteixin després d’una 
travessia tan dramàtica.

12. Aconsegueixes la costa europea. Tornes a tirar el dau. Ets afortunat/da per haver 
aconseguit la costa europea. Aquí comença la segona part del viatge fins al país de 
destinació. En algunes ocasions les persones refugiades són enganyades per les màfies i 
les desembarquen a les costes de Turquia o de Líbia.

13. Tenda de campanya i sac de dormir. Pagues 200$ a la Màfia. La màfia no permet a 
les persones refugiades portar equipatge, només el just per a la travessia amb 
l’embarcació. En arribar a la costa han de comprar a la màfia tendes de campanya, roba o
menjar. Una tenda de campanya i uns sacs de dormir poden costar un 300$.

14. Policia Duanera. Espera la teva ronda sense jugar. La policia duanera en alguns 
països d’Europa és del tot discrecional i ambigua a l’hora d’aplicar la llei. De vegades 
aquestes policies mantenen les persones refugiades dies o setmanes esperant-se als 
punt fronterers.

15. Punt Fronterer 2.Tornes al punt Fronterer 1. En alguns punts fronterers europeus, 
les persones refugiades són retingudes i portades als punts fronterers d’altres països. Per 
exemple, persones refugiades arribades en pastera a Cadis, Espanya, són portades en 
autobusos a la frontera amb França, a gairebé 1200 km d’on havien arribat.

16. Camp de persones refugiades. Pagues 500$ a la màfia i torna a tirar el dau. La 
màfia controla el viatge de les persones refugiades des de l’inici fins al final. En alguns 
casos les persones refugiades han de pagar a la màfia (que actua d’acord amb policies) 
per poder abandonar els camps de refugiats.

17. Tren. Et converteixes en polissó. Tornes a tirar el dau. Els trens de rodalies són un
dels transports més usats per les persones refugiades per anar d’un país a un altre. 
Acostumen a tenir menys control policial i són més barats.

18. Refugi de la Creu Roja. Saltes a la casella Creuar el riu (casella 22). La Creu Roja 
té diferents refugis en les rutes més comunes usades per les persones refugiades. En 
aquests refugis, les persones refugiades poden rentar-se, menjar i descansar per poder 
prosseguir el viatge.
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19. Policia amb gossos. Un torn sense jugar. S’han denunciat a l’ONU que en alguns 
països de l’Est d’Europa, la policia, i també civils, fan servir de manera sistemàtica gossos
ensinistrats per espantar les persones refugiades, prop de les fronteres o quan estan 
descansant.

20. Ajuda Humanitària (ONG). Reps 1000$. Algunes ONGs ajuden, directament amb 
diners en efectiu, les persones refugiades en trànsit, especialment les famílies que viatgen
juntes.

21. Lladres. Et roben 1500$. Dipositats a la caixa de despeses. Els robatoris en els 
camps de refugiats són un fet molt comú. Algunes persones refugiades no poden 
continuar el seu viatge a causa d’haver perdut tots els seus diners.

22. Creuar el Riu. Tornes a tirar el dau i comptes cap enrere. Hi ha molts rius que cal 
creuar per escurçar el camí o per evitar la policia. A l’hivern és gairebé impossible creuar-
los a causa de les crescudes d’aigua i els corrents i ràpids. De vegades, les persones 
refugiades han de quedar-se esperant durant dies o setmanes fins que el nivell dels rius 
permet creuar-los.

23. Transport d’ONG. Salta a la casella Reunió Familiar (casella 29). Molts 
voluntaris/es d’ONGs utilitzen vehicles particulars per passar punts fronterers amagant 
persones refugiades en els maleters. Aquests voluntaris s’exposen a penes de presó si 
són descoberts.

24. Policia Duanera. Espera una ronda sense jugar. La policia duanera, en alguns 
països d’Europa, és totalment discrecional i ambigua en  l’aplicació de la llei. De vegades 
aquests policies mantenen les persones refugiades dies o setmanes retingudes al costat 
dels punts fronterers.

25. Punt Fronterer 3. Tornes al Punt Fronterer 2. En alguns punts fronterers europeus, 
les persones refugiades són retingudes i dutes en autobusos als punts fronterers d’altres 
països.

26. Tràmit d’asil. Pagues 1000$ a la màfia. Opció A, pagues 1500$ a la màfia i tornes 
a tirar el dau. Opció B, tràmit públic. Espera dues rondes sense jugar. A moltes 
persones refugiades les màfies les convencen perquè paguin per accelerar la paperassa 
relacionada amb les seves peticions d’asil. Les convencen amb l’excusa que tenen 
“col·laboradors” en les administracions. En la majoria dels casos les persones refugiades 
mai arriben a obtenir asil a través de la màfia, al contrari, perden aquests diners i han de 
repetir tot el procés.

27. Tempesta. Espera una ronda sense jugar. El clima hivernal en les rutes europees 
usades per les persones refugiades pot arribar a ser molt extrem. En moltes ocasions les 
persones refugiades han de romandre en qualsevol mena de refugi durant dies o 
setmanes, enmig del no res.

28. Ajuda de l’ACNUR. Tornes a tirar el dau. Aquesta organització facilita suport a les 
persones refugiades de diferents maneres tant durant el trànsit com una vegada arriben 
als països d’acollida.
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29. La família reunida. Salta a la casella autobús (31). La majoria de les famílies no 
poden viatjar juntes, pel cost econòmic o per la complexitat de viatjar en grup. Les famílies
intenten reunir-se en alguns punts del viatge. En molts casos el pares envien els seus fills 
menors d’edat, sols, ja que en ser nens tenen més possibilitats d’obtenir asil.
30. Paramilitars. Tornes a la casella Policia Duanera (casella 24). Paramilitars oposats
a acollir persones refugiades patrullen al llarg de les fronteres dels seus països. Moltes 
persones refugiades són apallissades o torturades per aquests grups criminals.

31. Autobús de la Màfia. Pagues 800$ al Banc de la Màfia i torna a tirar el dau. Les 
màfies mouen molts refugiats en autobusos il·legals. A causa del control exhaustiu 
d’autobusos en l’espai Schengen, les màfies fan servir camions i furgonetes per 
transportar les persones refugiades. Moltes persones refugiades són abandonades pels 
conductors de la màfia, o han estat trobades mortes, en aquest tipus de transport, en 
carreteres o estacions de servei.

32. Centre de Detenció del Govern. Espera una ronda sense jugar. Tots els països 
tenen centres de detenció per a immigrants il·legals, on se’ls identifica i se’ls dona 
assistència sanitària, a l’espera de les seves resolucions d’asil. Les condicions d’aquests 
camps de detenció varien d’un país a un altre. El més gran d’aquests camps és a l’illa 
grega de Lesbos. Amb capacitat per a 2000  persones, aquest centre acull unes 12.000 
persones (2019).

33. Sol·licitud d’asil rebutjada. Tornes a la casella Tren (casella 17) i tornes a tirar el 
dau. Les sol·licituds d’asil són complexes d’avaluar i varien d’un país a un altre. En la 
majoria dels casos poden trigar de 3 a 12 mesos a ser avaluades.

34. Policia Duanera. Espera la teva ronda sense jugar.  La policia duanera en alguns 
països d’Europa és totalment discrecional i ambigua quant a l’aplicació de la llei. De 
vegades aquestes policies immobilitzen les persones refugiades durant molt de temps en 
els punt fronterers.

35. Punt Fronterer 4. Tornes al Punt Fronterer 3. En alguns punts fronterers europeus, 
les persones refugiades són retingudes i portades en autobusos al punts fronterers 
d’altres països.

36. Sol·licitud d’asil acceptada. Has guanyat. En el cas del Regne Unit, si la sol·licitud 
d’asil s’aplica basada en el Tractat de Ginebra de 1951, la persona refugiada obté el 
permís d’asil que té una durada de cinc anys. Les agencies frontereres que s’encarreguen
d’aquestes persones asilades es reserven el dret a revisar-ne l’estatus, i  si les 
circumstàncies polítiques en els seus països d’origen han canviat poden tornar-les (als 
seus països d’origen).

37. Màfia. Pagues 1000$. Existeixen moltes màfies especialitzades en persones 
refugiades. És pràcticament impossible arribar a un país europeu sense comptar amb 
l’ajuda d’una màfia i no haver-la de pagar.

38. Deportat. Tornes a la casella de conflicte (casella 0). Hi ha moltes raons per les 
quals una persona refugiada pot ser deportada  (acords de deportació amb el països 
d’origen, qüestions polítiques, sol·licituds inacabades, etc.) Les deportacions són 
normalment dutes a terme en avions, i escortades per agent de policia duanera.
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39. Nova llar, finalment has estat acceptat/da. Has guanyat. Segons el Parlament 
europeu, només entre 2015 i 2016, més de 2.5 milions de persones van sol·licitar asil a la 
Comunitat Europea. Les autoritats d’aquest països van processar 593.000 peticions d’asil 
i se’n van aprovar una mica més de la meitat. Les persones que van sol·licitar protecció 
en el pic de la crisi de refugiats de 2015 van haver d’esperar fins a finals de 2016 per 
obtenir resposta.
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