Projecte 2923
DE QUÈ FUGEN ELS REFUGIATS? SENSIBILITZACIÓ I MOBILITZACIÓ
CIUTADANA SOBRE EL ROL DEL COMERÇ D’ARMES I EL MILITARISME
EN L’ÈXODE DE LES PERSONES REFUGIADES DE LA REGIÓ
MEDITERRÀNIA
RESUM:
El projecte pretén identificar de manera crítica i rigorosa les
responsabilitats i els deures dels països del Nord davant l’èxode
massiu de persones refugiades de la regió mediterrània des d’un
enfocament de drets i de cultura de pau, i a partir d’això generar un
informe, material divulgatiu i unes activitats directes d’educació pel
desenvolupament adreçades a la societat civil, als governs locals, als
mitjans de comunicació i a la ciutadania en el seu conjunt. Se cerca
incidir en la població al territori català per una conscienciació sobre
què està passant i les causes vertaderes que obliguen les poblacions
d’aquesta regió a fugir fins a arribar a Europa, per tal de generar un
canvi d’actitud cap a una cultura de pau per una acollida digna i justa
de les persones refugiades i més enllà per crear i/o reforçar
compromisos i un posicionament com a individu, com a societat i com
a govern en contra de la guerra, l’ús de la violència armada, del
comerç d’armes i totes les violències directes, estructurals i culturals
que conformen el militarisme.
L’educació pel desenvolupament constitueix una eina essencial per
mobilitzar la ciutadania i incidir en les institucions públiques municipals
per prendre les mesures necessàries per pal·liar les vulneracions de
dret viscudes per la població refugiada en trànsit a Europa, d’acord
amb les nostres responsabilitats, prevenir una escalada de les
intervencions militars a Síria des d’Europa i més enllà contribuir a una
transformació social de les estructures per tal d’assentar les bases
d’una cultura de pau a la nostra societat i d’una justícia global.

Àmbit:
Xerrades, articles recerca,
incidència política als municipis,
estratègia comunicació
Abast territorial:
Diverses comarques
Durada:
6 mesos
Entitat que executa:
Centre d’Estudis per la Pau J.M.
Delàs

Pressupost
Import total:
22.628,00 euros
Import sol·licitat: 18.029,00 euros
Import aprovat: 13.660,57 euros

La metodologia triada es vertebra en tres tipus d’activitats, és a dir: l’estudi, la creació d’un argumentari
crític i de material divulgatiu; la sensibilització i la divulgació, que inclou la realització d’un cicle de
xerrades-debat en diferents comarques de Catalunya, una estratègia de comunicació activa per difondre
els missatges a través d’articles de recerca i d’opinió en mitjans de comunicació amb la cobertura
territorial a l’àmbit català més extensa possible i d’accions en les xarxes socials, eines participatives i
internet per tal de fomentar la creació d’una reflexió i espais de debat; mobilització de la ciutadania,
incidència d’àmbit municipal a favor d’una moció per la pau i contra la guerra en el Ple de cada municipi i
un treball en xarxa amb la societat civil local, les xarxes de municipis i plataformes que treballin per la pau.

