Projecte 2925
PROTEGIM LA HUMANITAT, ACABEM AMB LA INDIFERÈNCIA
RESUM:
El projecte sorgeix en el marc de l’arribada de la població refugiada a
Catalunya i pretén contribuir a crear un entorn favorable a l’acollida
d’aquestes persones, tot prevenint l’exclusió social, la discriminació, el
racisme i la xenofòbia.

Àmbit:
Exposició, xerrades, unitat
didàctica, campanya
comunicació

Per aquest motiu, es proposa una intervenció que engloba,
principalment, la creació d’una exposició de fotografies i d’una
exposició interactiva, que faran una itinerància per Catalunya; la
creació d’unitats didàctiques i guies pedagògiques i la realització
d’activitats complementàries diferenciades per col·lectius (infants,
joves i adults) que reforçaran la comprensió i l’empatia. Tanmateix, es
formarà i es prepararà el voluntariat de la Creu Roja, que es convertirà
en agent multiplicador dels missatges que es pretenen transmetre
amb aquesta proposta.

Abast territorial:
Tot el país

S’abordaran les causes i les conseqüències dels desplaçaments
forçats al món, les necessitats de les persones que en són víctimes,
els drets que ostenten i la protecció internacional de la qual
gaudeixen.
Entre les actuacions previstes hi ha també l’execució d’una estratègia
de comunicació que, entre altres, contribuirà a reforçar els missatges
que es volen transmetre.

Durada:
12 mesos
Entitat que executa:
Creu Roja de Catalunya – Àrea
de Drets Humans i DIH

Pressupost
Import total:
139.310,00 euros
Import sol·licitat: 24.750,00 euros
Import aprovat: 14.018,40 euros

El projecte s’emmarca en la campanya mundial impulsada per la
Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja
Lluna Roja, que esdevé una crida a la responsabilitat col·lectiva per fer front a la situació d’èxode massiu
de persones.
Una ciutadania catalana informada, compromesa, respectuosa i conscient de les seves capacitats i
responsabilitats podrà assolir la cohesió social i la convivència intercultural, tot facilitant al màxim que
l’acollida de la població refugiada es desenvolupi sobre la base dels principis i valors humanitaris i del
respecte a la dignitat humana.

