Quins reptes se’ns presenten en l’acollida de les persones refugiades?
Segons dades de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), al món hi ha actualment més de 65 milions de persones
desplaçades de manera forçosa. Persones que s’han vist obligades a marxar de casa seva per motius ben diversos, com la guerra i els
conflictes armats, la persecució política o la discriminació per raons de gènere, orientació sexual, religió, etc.
L’actuació internacional està sent molt deficitària a l’hora d’acollir aquestes persones que fugen dels seus països d’origen. En paral·lel, des de
2015, es multipliquen les veus de la ciutadania que reclamen trobar alternatives a la situació actual.
L’associació Ambdrets i l’Associació Catalana per la Pau organitzen aquesta jornada, que tractarà els diferents models i desafiaments que
suposen les persones refugiades, en els àmbits català, espanyol i europeu.

Jornada ‘Els reptes en l’acollida de les persones refugiades’
22 de febrer de 2018 (9.30h a 14.00h)
Centre Cívic Pati Llimona. Sala de Conferències (Carrer Regomir 3, Barcelona)
09.30h Benvinguda i presentació
Diputació de Barcelona
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Àrea Metropolitana de Barcelona
Àgata Sol, directora de l’Associació Ambdrets
10h Conferència inaugural: Europa a prova: les democràcies europees i
les persones refugiades
Jordi Vaquer, analista polític, director regional per a Europa d’Open Society
Foundation
11.00h Pausa-cafè
11.30h Taula rodona: Reptes i models en l’acollida de les persones
refugiades
Al Líban. Rima Krounbi, vice alcaldessa d’Arsaal
A l’Estat espanyol. Mónica García, directora de Red Acoge
A Catalunya. Rubèn Wagensberg, portaveu de la campanya Casa Nostra Casa Vostra i diputat al Parlament
13.00h Taula rodona: Com i què millorar en l’acollida de les persones refugiades?
Liliana Noreña
José Luis Nvumba Mañana, advocat i membre d’ACSAR
Ziad Haidar, periodista, corresponsal del diari libanès Al Safir a Síria de 2000 a 2017

La jornada compta amb la col·laboració de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO i de l’Associació Catalunya-Líban, i amb el suport de la
Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Més informació: ambdrets@ambdrets.org

