Projecte 2916
PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA I ACOLLIDORA DELS REFUGIATS
RESUM:
Conjunt sistemàtic d’activitats educatives i de sensibilització social a
favor d’una societat coneixedora, sensible i solidària amb els refugiats
del món, particularment aquells en trànsit cap a Europa procedents
dels països en conflicte armat o greu inseguretat general a l’Orient
Mitjà, Àsia i Àfrica.
Les activitats tenen com a objectiu promoure un millor coneixement i
sensibilització per part de la ciutadania catalana de les dimensions i
característiques dels moviments de refugiats existents actualment en
el món i principalment els que es dirigeixen a Europa i les seves
causes, així com les responsabilitats dels països europeus en
aquestes causes, les seves polítiques per gestionar aquesta crisi i les
conseqüències i implicacions d’aquestes polítiques.
Amb aquesta sensibilització es pretén afavorir una ciutadania més
implicada, solidària i activa en l’acollida d’aquests col·lectius a casa
nostra i que sigui capaç de generar dinàmiques que afavoreixen que
els poders públics municipals, catalans, espanyols i europeus
desenvolupin polítiques per a l’efectiva realització del dret d’asil, de
protecció dels drets humans dels refugiats i migrants i per incidir i
aturar les causes que produeixen aquests desplaçaments, afavorint el
desenvolupament, la seguretat, la democràcia i la pau.

Àmbit:
Treball en escoles, població en
general i creació de materials
didàctics
Abast territorial:
Tot el país
Durada:
12 mesos
Entitat que executa:
Justícia i Pau

Pressupost
Import total:
20.222,00 euros
Import sol·licitat: 15.300,00 euros
Import aprovat: 9.876,15 euros

En últim terme, es vol afavorir el reconeixement universal, la protecció
i l’exercici del dret d’asil i del dret a migrar en tot el món, a l’empara de
regles internacionals més justes i autoritats que n’exigeixin el
compliment.
La principal actuació és l’organització continuada de debats i conferències públiques, a realitzar per part
dels grups locals de Justícia i Pau de Catalunya, i també en col·laboració o a petició d’associacions,
ateneus, centres cívics, parròquies, entitats religioses, escoles, i centres educatius de tot Catalunya. Les
conferències, debats i xerrades aniran acompanyades d’una presentació visual, així com, en el cas
d’escoles, una eina educativa per treballar a les aules.
Alhora, s’elaborarà i divulgarà una publicació informativa síntesi dels continguts i es difondran àmpliament
missatges, notícies i informes que tinguin a veure amb aquesta realitat i afavoreixin els mateixos objectius,
en particular aquells produïts per ONG i organismes internacionals que treballen en favor dels drets
humans i el suport d’aquests col·lectius i s’intentarà intervenir en un nombre significatiu de mitjans de
comunicació escrits i audiovisuals principalment d’àmbit local.

