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“El mundo que estamos construyendo fuerza a miles de 
personas a salir involuntariamente de su lugar de nacimiento. 
A salir para buscar un lugar en el que  poder,  simplemente, 
vivir. Millones de seres  humanos que huyen con la esperanza 
de  ser  acogidos  en  otros  países  y  encontrar libertad. Pero 
el mundo que estamos construyendo permite el libre 
movimiento internacional a los bienes  y capitales, y levanta  
vallas  y  muros  a  la  movilidad de las personas.” 

Gustave Kiansumba 

En   representació   dels   immigrants   i   refugiats,   víctimes   de   la  
repressió  dels  cossos  de  policia  del  govern  espanyol,  que  exposen  les  
seves  vides  en  saltar  les  tanques  de  Ceuta  i  Melilla  buscant treball i 
llibertat que els permeti viure dignament amb el respecte que es mereix tot 
ésser humà. 

Amb  aquest  Premi  es  vol  també  retre  homenatge  a  tots  els immigrants 
i refugiats que viuen situacions semblants a tot el món 

Gustave  Kiansumba  Fmulama  activista  congolès,  nascut  a  Mvanza  Ngungu,  a l’Oest  del 
Congo,  va  fer  els  estudis  primaris  al  col·legi  jesuïta  “College Alfajari”  i  va  prosseguir  els  
estudis  secundaris  en  tècniques  agrícoles.  L’any 1995  inicia  els  seus  estudis  universitaris  
en  Ciències  Agronòmiques,  moment en el qual s’implica en la política a través de la Joventut de 
la Unió per a la Democràcia  i  el  Progrés  Social.  L’any  2000  va  fugir  de  l’opressió  viatjant  a 
Camerun  amb  l’objectiu  de  continuar  els  seus  estudis  universitaris.  A  partir d’aquest moment 
canvia els eu destí buscant feina com a professor particular a Nigèria. També va treballar al camp 
com agrònom i jardiner i després com a guia i traductor turístic als hotels. 

Com a immigrant sense papers va ser deportat de Líbia a Algèria l’any 2002. El 2003  va  creuar  
la  frontera  marroquina,  on  es  va  instal·lar  a  Oujda.  Des  de llavors  intentava  creuar  les  
fronteres  cap  a  Europa  sense  aconseguir-ho. Mentre, treballava com a voluntari en 
Associacions de Drets Humans i d’ajuda a   les   persones   excloses,   immigrants,   pobres.....   
Va   esdevenir   en   el representant    de  la  població  Immigrant  a  Oujda.  L’any  2006  després  
de  les expulsions  de  les  persones  immigrants  al  desert  del  Sàhara  pel  govern marroquí va 
escriure un manifest que va circular per tot el Marroc.
 



L’any  2009,  després  de  7  intents,  5  vegades  saltant  la  tanca  de  Melilla  i  2 vegades 
nedant,  va aconseguir arribar a les costes d’Europa amb pastera. 

Actualment viu a Bilbao, milita i lluita pels drets dels immigrants i refugiats i per  la  seva  lliure  
circulació,  participa  en  associacions  de  drets  humans  i  de convivència  intercultural  i  
codesenvolupament.  El  febrer  de  2014  va  ser escollit  president  de  l’Associació  per  a  la  
Unió  dels  africans  del  país  Basc, ELIKYA.  


