Projecte 2921
AJUDEM ELS REFUGIATS: PREVENIM ELS CONFLICTES ARMATS
RESUM:
Arran de la crisi de refugiats i, cal dir-ho, de l’impacte emocional i
social per la difusió de la imatge de l’Aylan (un dels tants nens morts
en aquest drama), Europa es pregunta i s’interroga sobre què ha de
fer davant de la crisi de refugiats.
Per una banda, les obligacions legals i morals –garantir el dret d’asil,
precisament i consolidat jurídicament al món arran de la Segona
Guerra Mundial i del patiment de milions d’europeus- i, per l’altra, el
discurs xenòfob que arrela i es projecta a la majoria de països
europeus.
Enmig d’aquesta tensió, és imprescindible que la ciutadania, la
societat civil, els espais organitzats d’ONG i moviments socials
impulsin un discurs d’acollida, de defensa i garantia dels drets humans
i solidaritat amb les víctimes que fugen de conflictes armats, matances
i vulneracions de drets humans. I és imprescindible que es reflexioni
sobre les causes, contextos i orígens d’aquesta onada de refugiats.
Perquè la resposta humanitària davant l’allau de refugiats és
imprescindible. Però encara és més humanitari posar de relleu els
factors que han generat aquesta onada de refugiats. Cal recordar els
nostres compromisos amb una perspectiva solidària i d’acollida però
encara cal més explicar, donar a entendre i fer comprendre que els
conflictes que han empès bona part dels refugiats a marxar de casa
són conflictes en els quals estem immersos, hi tenim interessos i, en
alguns casos, atiem i fomentem.

Àmbit:
Exposició itinerant
Abast territorial:
Tot el país
Durada:
12 mesos
Entitat que executa:
Fundipau – Fundació per la Pau

Pressupost
Import total:
31.742,78 euros
Import sol·licitat: 28.564,47 euros
Import aprovat: 28.564,47 euros

Per això farem una exposició, àgil i senzilla, que expliqui el fenomen i abast de l’onada de refugiats i els
motius que hi ha al darrere (conflictes armats, vulneracions de drets humans, comerç d’armes, etc.). I que,
així, siguem conscients que a més de ‘ser solidaris’ des d’Europa ens cal canviar la nostra forma
d’intervenir i actuar en el món.

