Projecte 2926
MARE NOSTRUM: SOLIDARITAT LOCAL, DIÀLEG I CONSTRUCCIÓ
PLURAL DE LA PAU DES DE L’EXILI
RESUM:
El projecte Mare Nostrum forma part d’una línia d’acció més àmplia
formalitzada per la Universitat de Barcelona en el programa de suport
a les persones refugiades fet públic pel rector de la UB i president de
la FSUB, Dídac Ramírez, el setembre de 2015. Aquest programa de
suport és coordinat i executat per la Fundació Solidaritat UB. Aquesta
línia d’actuació de la FSUB se situa en el marc de l’acció social de la
Universitat de Barcelona definida estatutàriament i pel compromís de
la UB en el marc de la recerca, tal com es detalla en l’article 100 dels
estatuts.
El projecte forma part d’una la línia d’intervenció general en el marc
del suport a les persones refugiades i té com a objectiu general
contribuir a l’avenç en la incorporació de la multidimensionalitat de les
persones refugiades i de les entitats locals en tant que actors que
legitimen el dret a la pau i a la construcció de la de pau. Alhora,
aquesta visió és coherent amb la lògica d’acció de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, amb qui es presenta el projecte. Amb aquest
objectiu en l’horitzó es dissenyen tres espais d’actuació estratègics
com són la formació, la proposta i l’anàlisi i la divulgació de les causes
del conflicte, i el paper de la societat civil i de les persones refugiades
en els processos de construcció de la pau i reconstrucció postconflicte
a les societats d’acollida. Així doncs, es dissenyen i es proposen les
següents actuacions i objectius, des dels àmbits de:

Àmbit:
Elaboració de contignuts per a la
incidència sobre els treballadors
municipals com a actors de canvi
en relació a les actituds sobre
l'acollida de refugiats
Abast territorial:
Tot el país
Durada:
12 mesos
Entitat que executa:
Fundació Solidaritat UB
Pressupost
Import total:
39.853,50 euros
Import sol·licitat: 16.952,70 euros
Import aprovat: 16.952,70 euros



La formació, el projecte Mare Nostrum incorpora la realització
de tallers formatius de formació de formadors. Les activitats
formatives estan adreçades específicament a entitats socials locals així com a l’administració pública
local. Es realitzarà una prova pilot a Sant Feliu de Llobregat. A través dels tallers es pretén
desenvolupar un espai i un procés de contextualització i creació de fórmules, alternatives i propostes
per al desenvolupament d’entorns i condicions favorables per a l’avenç en la incorporació del dret a la
pau i la construcció de la pau de la pròpia acció/actuació local mitjançant l’increment de les capacitats
d’anàlisi i identificació.



La proposta, el projecte Mare Nostrum incorpora elements relacionats amb les propostes de pau,
gestió del conflicte i la concreció de la solidaritat mitjançant l’elaboració d’una guia de bones
pràctiques en matèria de participació comunitària i solidaritat com amb l’objectiu de visualitzar i posar
en valor el paper de l’administració i les entitats locals en el compliment efectiu del dret a la pau i com
a agents de construcció de pau.

 La recerca, l’anàlisi, la divulgació. En l’àmbit de la recerca, l’anàlisi i la divulgació es planteja la
realització d’una exposició fotogràfica, l’elaboració d’articles d’anàlisi i reflexió sobre la
construcció de la pau en situacions d’exili i la construcció de la persona refugiada com a agent de pau,
que seran difosos mitjançant la pàgina web de l’Observatori Solidaritat (www.observatori.org). Alhora,
es planteja la realització d’un acte central de difusió de les activitats i productes del projecte.
L’objectiu és incorporar recursos i instruments de qualitat (validats i amb rigorositat científica) per
informar la ciutadania sobre les causes, actors, conseqüències i actuacions (amb especial èmfasi en la
societat civil i el paper de les persones refugiades com a generadores de pau). Aquests elements
(recursos i informes) incorporen la perspectiva de gènere i abordaran de forma crítica el concepte de
ciutadania global i la responsabilitat global, també com el treball des de la transformació i la justícia
social.

