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D I A R I D E L A F U N D A C I Ó C AT A L A N A D E L ’ E S P L A I

el perfil

Nadia
Ghulam

Nadia Ghulam
Va néixer a Kabul
(Afganistan) el 1985
i viu a Catalunya
des del 2006. Va
patir la guerra: una
bomba la va ferir i,
posteriorment, el
seu germà va morir.
Per tal d’ajudar la
seva família en un
moment en què les
dones no podien ni
treballar ni estudiar,
va haver d’assumir
la identitat del seu
germà per poder
fer-ho. Començar a
formar-se va representar una “llum”
per a ella: “Soc
feliç quan estic a
l’aula!”. Ha coescrit
diferents llibres, és
educadora social
i té el màster en
Desenvolupament
Internacional.
S’acaba d’incorporar a l’equip
de continguts de
Fundesplai.

@AlfonsValle

Alfons
Valle
Has viscut la guerra
i experiències molt
dures des de ben petita. Consideres que
l’educació encara pot
ajudar a canviar les
coses?
Quan vaig començar a
estudiar a l’Afganistan
tenia 16 anys, abans era
analfabeta. Cada dia,
quan tornava de treballar i estudiar em trobava
amb un noi que tenia 20
anys i venia coses al carrer i em deia que no tenia temps per a estudiar.
Durant molt de temps,
vaig ensenyar-li tot el
que havia après durant el
dia i ell va acabant dientme mestra! Això em va
animar a acollir els nens
del barri: els portava a
casa meva i els ensenyava a escriure.
Per tant, durant la guerra, després de guerra,
en tota la meva vida...
sovint penso que l’única cosa per la qual soc
en aquest món és per
aprendre i ensenyar.
Quan soc a classe és
quan gaudeixo i soc feliç. Quan estic aprenent
veig llum i aquesta llum
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l’entrevista
“L’acompanyament,
l’empatia i la paciència
són clau amb
les persones
que migren”
Educadora social
i narradora

em dona felicitat. Sense
formació, ets en un món
fosc.
Has estat a Lesbos
col·laborant amb les
persones refugiades.
Quina visió creus que
tenim des d’Europa
de les migracions?
Aquí, a Europa, sovint
parlem d’integració,
d’acolliment, però no
sabem ben bé com ferho, malgrat que tenim
totes les possibilitats.
Hem elaborat moltes
teories, disposem de
moltes eines, però una
cosa és el que diuen les
teories i l’altra enfrontarse a una persona com a
professional i utilitzar
les habilitats apreses. Jo,
com a educadora social,
ho he trobat molt difícil
al camp de refugiats: no
som solament davant de
nens petits, hi ha gent
adulta que té una educació, una tradició, una
cultura... hem de ser
capaços de treballar en
aquest context. És molt
difícil canviar els hàbits
de persones que tenen
20, 30, 40... anys per tenir una bona convivència
als països d’acollida.
Per poder tenir una bona
convivència cal posar-se
en el lloc de l’altre.
Quina hauria de
ser la clau en aquests
processos?
La integració ha de ser
mútua: les persones migrades han vingut a fer la
seva vida però en un país
en pau. La nostra visió és
que la gent que ve ha de
fer les coses exactament

com nosaltres. Per la
seva banda, la seva necessitat és tenir menjar,
feina i pau i no la necessitat de fer totes les coses
com es fan aquí. Per tant,
una de les paraules que
com a educadora social
vaig aprendre i utilitzo
moltíssim és acompanyament. És molt important estar al costat
de l’altra persona però
deixar que sigui ella qui
faci els canvis a la seva
vida, que seran volguts.
La integració ha de tenir
en compte que els hàbits
que nosaltres volem per
a una bona convivència
arribaran amb el temps,
amb acompanyament i
paciència.

L’educació
és la llum
del futur
món, el més important
que falta és que la gent
s’estimi.

Creus que es donen
aquestes condicions?
No, perquè aquí hi ha
un límit temporal de
sis mesos. En sis mesos
t’acollim i has de deixar
hàbits i tradicions de
tota la vida... no és fàcil.
Jo mateixa, que porto 13
anys aquí, encara estic
aprenent moltes coses.

Com va ser la teva
experiència d’haver
de tirar endavant la
teva família sent tan
jove?
Per fer-ho em vaig haver
de vestir de noi, per poder treballar i estudiar, ja
que en aquells moments
al meu país les dones
no podien fer cap de les
dues coses. Això ha tingut ressò mediàtic a Europa, però per a mi va ser
simplement una barrera
que havia de trencar per
ajudar la meva família.

I quan tornes
al teu país?
M’he convertit en una
“dona frontera”, ni soc
de l’Afganistan ni soc de
Catalunya. Quan me’n
vaig a l’Afganistan, creuen que soc europea, i
quan vinc aquí soc afganesa. Però, tot i això, gràcies a la meva formació i
al suport del meu entorn
i de les meves amistats,
que m’han ensenyat
molts valors, he aconseguit que allà on vagi,
m’estimin. En aquest

Com veus la situació
dels drets de
les dones?
Si la comparéssim amb
la de l’Afganistan, semblaria que aquí no hi ha
discriminació per raó
de gènere, però viure
en aquesta societat com
a dona, com jo ho estic fent ara, fa que vegi
desigualtat en molts
sentits. Jo estic en contacte directe amb molts
col·lectius de dones, tant
autòctones com d’altres,
i quan les sento em pre-

ocupa el concepte que
tenen de llibertat, de la
seva llibertat.
La llibertat d’una persona no l’ha d’atorgar
ningú, ha de sortir d’ella
mateixa. Moltes dones
no coneixen què és per a
elles la llibertat i sovint
la societat deﬁneix que
la llibertat té l’ha de concedir un altre: el pare, el
teu marit, germà... No!
La llibertat ha de sortir
de tu i l’altre l’ha de respectar, encara que t’equivoquis.
Com valores NuSOS,
la proposta educativa
que impulsem que
treballa les migracions, la convivència i
la sostenibilitat?
Jo la trobo una gran iniciativa i teniu tot el meu
suport, però no és fàcil.
Treballar amb aquests
nusos, barreres... segons els col·lectius o
cultures diferents fa que
sigui molt difícil, perquè
no coneixem les altres
cultures en profunditat,
la seva llengua... Però
m’agrada molt aquest
concepte d’acompanyament a l’altre, sense
posar pressa... Crec que
funcionarà!
Mira
l’entrevista
en vídeo!

Qüestionari

Proust

Si no fossis
educadora social,
què series?
Professora universitària.

Persona que
admires a la vida
real?
La meva mare.

El seu heroi/heroïna de ficció?
Amitabh Bachchan.

Què és la felicitat
per a vostè?
La llibertat.

La seva flor
preferida?
El gessamí.

Un llibre?

Els dimarts amb
Morrie, de Mitch
Albom.

Una música?

Blowing in the
wind de Bob Dylan.

Una pel·lícula?

El meu nom
és Khan,
de Karan Johar.

El seu menjar
preferit?

De Catalunya, la
truita de patates.
De l’Afganistan,
el gabli palau (arròs
amb panses, xai,
etc.).

Un somni.
Pau.

