
 

 

El temps ens jutjarà 

 

L'any 2015 va ser l'any dels refugiats. Milers de persones varen decidir deixar enrere els seus 

pobles i ciutats per emprendre l'aventura d'arribar a Europa. Des de diferents zones d'Orient 

Mitjà, vora vuit-cents mil migrants, famílies senceres i joves, creuaven els Balcans fugint de la 

guerra i de la pobresa. Avui en dia la ruta ha estat suspesa, els diferents països que la 

conformen han tancat fronteres per ordre de la Unió Europea, quedant truncades milers 

d'esperances a Grècia i Turquia. 

 

La desesperació de l'escenari que deixen enrere, des de Sèrbia fins l'Iraq, l'Iran o l'Afganistan, 

han portat a milers de persones a arriscar la seva vida i la dels seus fills i filles, perseguint el 

somni d'un futur millor. Quatre mil persones ja han mort ofegades al mar Egeu i al canal de Sicília 

durant la travessia.  

 

A la tragèdia que suposa la inseguretat del viatge que tantes persones han emprés, s'hi suma la 

manca d'acollida i el rebuig que han trobat a Europa aquelles que han aconseguit sobreviure. 

L'Europa de les oportunitats, de l'esperança i dels drets humans ha girat l'esquena davant les 

injustícies que es produeixen a les seves portes. Països com França, Gran Bretanya o 

Alemanya, que han intervingut en la guerra a l'Orient Mitjà, ara han decidit tancar les portes a les 

persones que en fugen. L'Europa de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, ha cavat una fossa 

comuna fent callar milers de veus desesperades.  

 

El temps jutjarà, es diu. El temps ens acabarà jutjant com aquelles que van deixar morir famílies 

senceres, aquelles que van abandonar a la seva sort, entre la guerra i la fam, tants nens i nenes. 

Potser no estem sent assassins directes però les institucions que ens governen estan cometent 

un dels pitjors genocidis que la història recordarà, i en serem responsables. 
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