Al llarg de les dues darreres dècades, la població
mundial de desplaçats forçosos ha augmentat
considerablement i ha passat de 33,9 milions el
1997 a 65,6 milions, segons les darreres xifres
proporcionades per ACNUR.
Els darrers anys, a més, el conflicte a Síria ha
suposat el desplaçament de milers de persones
cap a Europa i ha provocat una crisi humanitària
sense precedents en la història europea recent.
Amb aquestes jornades, s’abordarà el fenomen de
les migracions forçades i de la població refugiada
des d’una mirada global, destacant-ne les causes i
els factors estructurals. També coneixerem les
diferents respostes d’altres regions de països
europeus i de la comunitat internacional.
#lescausesimporten
#cooperacioIB
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Més enllà de la
“crisi dels refugiats”
Les causes importen, i les respostes també
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Ho organitza:

Hi col.laboren:

Dia 27 de juny. Fundació Sa Nostra

Dia 20 de juny. Teatre Mar i Terra
Dia mundial de les persones refugiades

17:30 h. Conferència: “Migracions forçades i població refugiada. Les causes sí
que importen”
Gemma Pinyol-Jiménez, directora de polítiques migratòries i diversitat a

17: 00 h. Presentació de l’estudi “Migració i asil a les regions de la Unió Europea:
cap a un enfocament de governança multinivell”, de la Conferència de Regions
Perifèriques i Marítimes (CRPM)

Instrategies i investigadora associada del GRITIM-UPF. És experta del Consell
d’Europa en el marc del projecte “Intercultural Cities” i coordinadora de la RECI
(Xarxa de Ciutats Interculturals).

18:00 h. Taula rodona: “Una aproximació a les diferents respostes de regions
europees davant la crisi dels refugiats“

18. 00 h. Conferència: “La persecució de l’ajuda humanitària. On són els drets
dels qui lluiten pels drets?”

Participants:

Paula Schmid Porras, advocada especialitzada en dret d’estrangeria, dret de la

la regió italiana de la Toscana.

UE i drets humans. Va ser advocada de Proem-Aid durant més de dos anys i va

La regió de la Toscana ha posat en marxa un procés específic d'acollida i

dur a terme un treball extrajudicial intens i reeixit davant les institucions

integració de les persones refugiades i ha elaborat un llibre blanc de polítiques

europees, espanyoles i andaluses.

migratòries, amb especial referència als sol·licitants d'asil i als sol·licitants de
protecció internacional.

Regió de la Toscana (Itàlia): Vittorio Bugli, conseller de Polítiques Migratòries de

Així mateix, a través dels testimonis de l’ONG Proem-Aid i de l’ONG Proactiva
Open Arms, podrem conèixer en primera persona l’opinió i la vivència

Regió de l'Egeu nord (Grècia): Mary Constantoglou, directora general de

d’activistes d’aquestes ONG acusades de tràfic il·legal de persones.

KEKAPEL Lesbos (Grècia), organisme públic regional de formació, educació i
treball contra l'exclusió social.

Descans

La regió de l'Egeu nord de Grècia aglutina illes com ara Lesbos, Kos, Limnos o
Samos, entre d'altres, que han estat a primera línia respecte de l'arribada de

19: 00 h. Taula rodona: “Del discurs a la pràctica. Un enfocament inclusiu i local”

persones refugiades a Europa i han hagut de fer un esforç extra d’acollida.

Presentació del treball que duen a terme diferents actors de les Illes Balears
amb la població refugiada: donar a conèixer els processos d’acolliment,

Regió d'Escània (Suècia): Katarina Carlzén, coordinadora general del projecte

integració, inclusió i participació.

"Partnership Skane”.
Escània ha posat en marxa un sistema de coordinació multinivell per atendre la
població refugiada, anomenat "Partnership Skane", en què participen

Moderadora:

Gemma Pinyol-Jiménez

Participants:

Balears Acollim

organismes públics i privats de la regió.

Creu Roja

Amb la participació d'aquestes regions en les jornades, volem apropar la realitat

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació”

de l'acollida i la integració de les persones refugiades en altres països i regions
de la Unió Europea, exposar diferents processos en contexts diferents i
reflexionar conjuntament sobre el paper que pot tenir Europa en una
problemàtica que ens és comuna i que haurem d'afrontar durant anys.

