L’ACNUR
L’ACNUR, Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats, és una de les
principals agències humanitàries del món
creada per l’Assemblea General de les Nacions
Unides al desembre de 1950.
Proporciona protecció i assistència
als refugiats, desplaçats interns, sol·licitants
d’asil, apàtrides i repatriats del món, buscant
solucions duradores per tal que tornin a iniciar
les seves vides mitjançant programes
de repatriació, reassentament i d’integració
local; a més, promou acords internacionals per
tal de protegir l’aplicació del dret internacional
dels refugiats per part dels governs.
ACNUR ha estat mereixedor de reconeixements
com el Premi Nobel de la Pau dels anys 1954
i 1981 i el Premi Príncep d’Astúries
de la Cooperació Internacional l’any 1991.

Coneix de prop perquè hi ha gent que s’ha
vist obligada a abandonar-ho tot i marxar
de casa seva.
Descobreix perquè la protecció dels Drets
Humans és essencial per garantir la Pau
i la justícia social al món.
Constata que tot i que Catalunya és ara
terra d’acollida, al seu dia, molts catalans
i catalanes en van haver de fugir.

Més informació i sol·licituds

EL COMITÈ CATALÀ DE L’ACNUR
El Comitè Català per als Refugiats, Catalunya
amb ACNUR, es crea l’any 2001 amb l’objectiu
de donar suport a les tasques de l’ACNUR arreu
del territori català. Ho fa mitjançant accions
de sensibilització i d’educació per al
desenvolupament, i també amb la captació de
fons públics i privats per ajudar a finançar els
projectes que l’ACNUR desenvolupa al terreny.
El Comitè Català de l’ACNUR compta amb
la participació d’una àmplia representació
de la societat catalana, tant des del camp
institucional com des del civil.

Catalunya amb ACNUR

Plaça del Bonsuccés 7, entresol 2a
08001 Barcelona
Tel. 93 301 20 35
educacio@eacnur.org
sensibilitzacio@eacnur.org

Amb el suport de:

Circuit de xerrades

Escoltem
els refugiats
Vivències i experiències
en primera persona

ESCOLTEM ELS REFUGIATS
Proposta de caràcter educatiu que consisteix
en la realització d’una xerrada d’un/a
refugiat/da i/o sol·licitant d'asil, amb l’objectiu
de donar a conèixer la realitat dels refugiats
que viuen a Catalunya, les circumstàncies que
provoquen la fugida dels seus països d’origen,
el fenomen de la immigració forçada i les
conseqüències de la vulneració dels Drets
Humans.
S’ofereix una presentació teòrica dels
conceptes del refugi i l’asil, el paper de
l’ACNUR, i el testimoniatge d’un refugiat
que relata la seva història de vida en primera
persona i aborda aspectes del seu acolliment
a Catalunya. Tot això es complementa amb
recursos audiovisuals i amb material dissenyat
perquè es pugui preparar l’activitat de manera
prèvia a la seva realització.

Es pot oferir en català,
castellà i anglès.
Testimonis de diferents
països i causes d’exili.

Objectius
1

Estructura

Millorar entre els joves i adults catalans
el coneixement dels fenòmens migratoris,
especialment els vinculats al desarrela
ment forçat, i fomentar el respecte dels
Drets Humans.

2

Recuperar la memòria històrica dels efectes
que va tenir el desplaçament forçat a
Catalunya, com a única garantia que tenim
actualment per evitar que es reprodueixi
en el futur.

3

Prevenir el racisme i la discriminació cap
a la població refugiada i sol·licitant d’asil,
així com cap als immigrants en general.

Requeriments

1

Subministrament d’una Guia Didàctica
per a l’educador per a la realització d’un
treball més específic a l’aula.

2

Xerrada:

1a part: Un dinamitzador presenta l’ACNUR

i explica els conceptes bàsics relatius als
drets humans, el refugi i l’asil, ajudant-se
de material audiovisual. També recorda
que a Catalunya -no fa pas gaire tempss’han patit situacions similars que han
provocat el desarrelament forçat.

2a part: Un testimoni explica aspectes

concrets del seu lloc d’origen, els motius
pels quals va haver de fugir i el seu
acolliment a Catalunya.

3

Aula o auditori amb equip audiovisual,
ordinador i equip de projecció.

A qui va dirigit

Debat per respondre dubtes i aclarir
conceptes entorn els Drets Humans
i el desarrelament forçat, en el qual
participen els assistents, el refugiat/da
o sol·licitant d’asil, i el dinamitzador.

Durada: 90 min.

Nois i noies de 14 a 18 anys.
Públic adult.

La xerrada l’adaptem
per fer-la en un institut,
un centre cívic, un esplai,
un casal de gent gran...

