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Conflictes, desplaçament 
i COVID-19 

En el moment més àlgid de la pandèmia el 2020 un total de 164 països van tancar les 
seves fronteres i 99 el van fer-ho sense excepcions per a les persons sol·licitans d’asil

45% 
menys de sol·licituds 
d’asil es van cursar 
el 2020, any d’inici 
de la pandèmia, en 
comparació amb l’any 
anterior

82,4 
milions de persones 
desplaçades 
forçosament en 
finalitzar el 2020 per 
conflictes, violència i 
persecució

34 
conflictes armats el 
2020, gairebé la 
meitat (47%) de casos 
d’alta intensitat amb 
greus conseqüències en 
la seguretat humana

La pandèmia va amplificar les vulnerabilitats de persones desplaçades, refugiades i 
migrants, amb impactes múltiples i interconectats

Un estudi del Norwegian Refugee Council (NRC) en vuit països -Afganistan, 
Colòmbia, Iraq, Kènia, Líbia, Malí, Uganda i Veneçuela- va concloure que:

    Països amb informació pendent sobre l’accés al territori
    Països amb accés al territori denegat
    Països on les restriccions d’accés al territori es van aplicar amb excepcions 
    per a sol·licitants d’asil
    Països sense restriccions d’accés vinculades a la COVID-19
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Protecció Àmbit socioeconòmic

Accés a la salut

Més de tres de cada quatre 
persones desplaçades 
havia perdut les seves 

fonts d’ingressos des de la 
COVID-19

Gairebé tres de cada quatre 
persones desplaçades 
havia reduït el número 

d’àpats des de l’inici de la 
pandèmia

Gairebé una de cada 
tres havia rebut menys 

ajuda humanitària que en 
el període anterior a la 

pandèmia
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Registre de persones refugiades d’ACNUR (2020)

Fronteres i admisió de sol·licitants d’asil el 2020 (Maig - Desembre)

El registre de persones refugiades per part d’ACNUR el 2020 va ser un 42% 
inferior que el 2019 i es va situar en el nivell més baix des de 2012

Font: Elaboració pròpia a partir d’informacions de UNHCR, UNSDG, NRC 
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