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Expertes i experts opinen sobre la
importància de l’educació en la diversitat

Representants d’entitats que treballen amb persones migrants ens expliquen com veuen la situació actual
Mira l’entrevista
en vídeo!

Julia Fernández Quintanilla

Jordi Garcia

DIRECTORA GENERAL ACCEM

“Cal intensificar les campanyes
de sensibilització”
Per ser considerat refugiat al nostre país és necessari un procediment administratiu que s’estén
com a mínim un any. El context
sociopolític i de sol·licitants ha suposat una complexitat en el procés
d’integració. Creiem que cal intensificar les campanyes de sensibilització, una aposta decidida dels
governs per la conscienciació de
la societat d’acollida i millorar els
procediments administratius. En
general, hi ha un increment de la

polarització social basat en l’avenç
de partits i posicionaments amb
una forta oposició a temes com
la immigració. Aquesta situació
està contaminant el discurs d’altres partit polítics i fent que adoptin plantejaments impensables
un anys enrere. Davant d’aquesta
situació, la defensa més potent
és el coneixement, l’educació i la
sensibilització per a la promoció
d’una consciència crítica entre la
ciutadania.

STOP MARE MORTUM

“Es veu la migració com un perill i,
en canvi, és una riquesa”
Les nostres línies de treball són sobretot sensibilització i incidència
política i dintre d’aquesta última,
portar temes legals. En aquest sentit
el nostre objectiu és fer demandes al
govern des de la societat civil per fer
aquests canvis legislatius necessaris
o fer efectiva la legislació que ja està
vigent però que en canvi no s’han fet
servir per tenir unes vies legals i segures i que no hi hagi més morts a la
Mediterrània.

Mira l’entrevista
en vídeo!
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“Cal tendir més ponts i
ser més solidaris”
Migrar és un dret i s’estan vulnerant
els drets de les persones migrants. No
es deixa entrar les persones no solament pel color de la seva pell, sinó per
la seva condició econòmica. Crec que
la gent s’hauria de posar a les sabates
de l’altre.
Veurien que tenien una història, una
família, una casa i una vida al país
però que es llancen al mar perquè
no tenen altra possibilitat. Cal tendir
més ponts i ser més solidari.

Des dels inicis, Open Arms ha fet sensibilització, i per a nosaltres és molt important l’educació. Per a aquest curs
hem preparat una metodologia que
es diu educació per a la llibertat on,
a més d’explicar les missions que es
fan al mar, parlarem d’empatia i drets
humans per fer que els nens es posin
a les sabates dels nens que estan en
aquesta situació. A l’era on més connectats estem és quan més desconnectats estem entre nosaltres. Tothom
mira una pantalla i ningú mira el veí.

El món de l’educació i el del lleure, en
particular, pot comportar sensibilització i mobilització ciutadana. Es veu
la migració com un perill i, en canvi,
ha de ser una riquesa i vosaltres, que
teniu un contacte directe amb els infants i les famílies que van als vostres
centres, aquesta incidència la podeu
transmetre sobradament perquè teniu
ja els “clients” a casa vostra i solament
heu de fer el producte i el producte és
sobradament atraient i encoratjador.

“És la crisi de refugiats
més greu des de la II Guerra Mundial”
Creu Roja porta molts anys atenent
col·lectius en risc d’exclusió social,
com les persones immigrades i demandants de protecció internacional.
En el que portem d’any, més de 73.600
persones han iniciat la sol·licitud per
demanar protecció a Espanya, més de
9.000 a Catalunya, dades mai vistes al
nostre país.
Disposem d’un sistema d’acollida que no
ha estat capaç de planiﬁcar mesures urgents davant de la crisi de refugiats més
greu des de la II Guerra Mundial. És un

repte que s’ha d’abordar des de la Unió
Europea i la comunitat internacional.
Una possible mesura seria permetre
excepcions a les regulacions de visat
de la UE i promoure l’expedició de visats humanitaris i de protecció. L’obligació de visats hauria de ser suspesa
per als nacionals i residents de països
en una crisi humanitària signiﬁcativa.
L’educació formal i no formal sobre valors humanitaris i l’adquisició de destreses per a relacions interpersonals
afavoreixen la convivència política.

