PERSONES REFUGIADES
Taller «Ser refugiat»:

1. Parlem dels drets humans
Què són els drets i els deures? Què és la Declaració Universal dels DH? Quins articles
coneixem? Quines dimensions tenen els DH? Com es poden violar els DH?
2. Què sabem de les persones refugiades?
Torn obert de debat i explicacions teòriques senzilles.
3. Visionat del reportatge de l’ACNUR «Ser Refugiat» (18min)
Ens repartim en tres grups:
Grup 1: De quins països fugen i a quins països són ara? Com ha sigut la fugida?
Grup 2: Com és el dia a dia de cada nen i nena: què fan, què mengen, on
viuen...
Grup 3: Records de la guerra, quines coses que ara no tenen troben a faltar?
Tots els grups: Quins drets humans detectes al reportatge que són violats per
acció o per omissió?
4. Comentem el que hem vist
Els grups posen en comú el que han observat al documental, quins drets humans
tenen més importància per als nens i nenes refugiats? obrim torn de dubtes,
sentiments i aclariments.
5. Avaluació de la sessió
Quina cosa us ha agradat més? Quina us ha sorprès? Què ha sigut més avorrit?
Què heu après avui que no sabíeu?
Què més voleu saber que no hem tingut temps de parlar?
6. Fitxa per fer memòria i passar a l’acció (per fer al centre)
Respondre el quadern que recull tot el que s’ha treballat a la sessió a nivell de
continguts (fitxa1), també l’apartat que treballa els sentiments i les emocions que es
pot utilitzar per a futurs treballs durant les hores de tutoria (fitxa 2) i per tal de
recollir totes les sensacions i donar-hi resposta, la proposta d’acció escolar (fitxa 3).
S’adjunta al final una versió abreujada de la Declaració Universal dels DH (fitxa4) i un
recull de reportatges, curts i webs sobre la guerra de Síria (fitxa 5).
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PERSONES REFUGIADES
Avui hem parlat dels drets humans i de les persones refugiades. Les persones refugiades s’han
vist obligades a fugir dels seus països perquè han estat víctimes d’infraccions d’alguns dels
articles de la Declaració Universal dels DH

Què és una persona refugiada? De què fugen? Qui les acull? On són acollides?

Quins drets humans creus que són importants per a les persones refugiades?

Quina responsabilitat té el nostre estat envers les persones refugiades?
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PERSONES REFUGIADES
En el reportatge has vist com és el dia a dia de les nenes i els nens refugiats. Un dia ho tenien tot i,
per culpa d’una guerra, han hagut de fugir corrents del país per buscar refugi a un lloc segur
perdent pel camí la vida que tenien, família, amics, escola, casa, records...
Escriu el nom de 6 coses que et sabria molt greu perdre:
1
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6

Escriu el nom de 6 persones de les que no voldries separar-te:
1
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6

Fes un llistat de sentiments que creus que experimentaries si t’haguessis de separar d’aquestes
dues llistes:

En John desitja estar amb el seu pare del qual no en sap res des que va fugir de la guerra.
L’Amina demana tenir una casa on viure amb la seva família, la família de l’Sreisor voldria
tornar al seu país... Com creus que serà el futur d’aquestes nenes i nens, podran complir els
seus desitjos? De qui o què depèn que es compleixin?
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PERSONES REFUGIADES
És l’hora de l’acció.
Ara us toca fer una proposta d’activitat al centre que denunciï el que està passant avui amb les
persones refugiades: podeu participar en una campanya, escriure una carta a la Unió Europea
demanant que actuï a favor del Dret d’Asil, demanar amb una carta als partits polítics de
l’Ajuntament de la vostra població que facin pressió als seus companys de la Generalitat i de
l’Estat per obrir les fronteres a les persones que busquen refugi, etc.
Proposa la teva acció:
•

Què puc fer:

•

Quin material necessito per fer-ho:

•

Qui m’hi ha d’ajudar, on ho vull fer:

•

Quan ho faré (dia, setmana, mes):

El dia 20 de juny és el dia Mundial de les persones Refugiades. Anota-ho a la teva agenda i
estigues pendent dels mitjans de comunicació i les activitats que es fan prop de casa teva.
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PERSONES REFUGIADES
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS (ABREUJADA):
1
2
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Dret a la igualtat
Dret a la no discriminació
Dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat personal
Dret a no ser sotmès a l’esclavatge
Dret a no ser sotmès ni a tortures ni a tractes humiliants
Dret a ser reconegut com una persona davant la llei
Dret d’igualtat davant de la llei
Dret a recórrer davant d’un tribunal competent
Dret a no ser víctima d’una detenció arbitrària o de l’exili
Dret a un judici just
Dret a ser considerat innocent fins que no es demostri la culpabilitat
Dret a la no interferència en els àmbits de la intimitat, la vida
familiar, la llar i la correspondència.
Dret a desplaçar-se lliurement dins i fora del país
Dret a rebre asil en altres països en el cas de persecucions
Dret a la nacionalitat, i llibertat per canviar-la
Dret al matrimoni i a la família
Dret a la propietat
Llibertat de religió i de creença
Llibertat d’opinió i d’informació
Dret a associar-se i reunir-se de manera pacífica
Dret a participar en el govern i en eleccions democràtiques
Dret a la seguretat social
Dret a una feina digna i a afiliar-se als sindicats
Dret al descans i al temps lliure
Dret a un nivell de vida digna
Dret a l’educació
Dret a participar en la vida cultural de la comunitat
Dret a un ordre social que garanteixi els drets humans
Acompliment de tasques a la comunitat que condueixin a un
desenvolupament ple i lliure
Dret a la no interferència estatal o personal en els drets esmentats
més amunt

(Font: Centre de Recursos per la pau de la universitat de Minesota, www.umn.edu)

c/Mestre Francesc Civil, 3. 17005 Girona. www.solidaries.org Tel. 972 21 99 16

PERSONES REFUGIADES
Avui, les persones refugiades que estan arribant a Europa són majoritàriament persones que
fugen del conflicte sirià. Aquí teniu alguns enllaços per tal que conegueu una mica més què està
passant a Síria i com esta responent la societat civil.

INFORMATIUS I REPORTATGES:
Info-K especial persones refugiades _ conflicte SIRIA:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/infok/especial-refugiats/video/5560719/#
«To Kyma. Rescat al Mar Egeu». Sense Ficció TV3:
http://blogs.ccma.cat/senseficcio.php?itemid=56767&catid=1270
«Una família siriana». 3o minuts TV3:
http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1975/Una-familia-siriana

CURTS VARIATS PER ENTENDRE LA GUERRA:
Vídeo de 10min. sobre el conflicte de Síria:
https://www.youtube.com/watch?v=VOdGg2oHVEQ
Vídeo de 2min sobre el conflicte de Síria:
http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2013/11/131111_video_siria_resumen_lp

CURTS DE DENÚNCIA DE LA GUERRA A SÍRIA:
Curt de denúncia sobre infants de Síria_SavetheChildren:
https://www.youtube.com/watch?v=jZ-ooAygosg
Curt anunci ong OpenArms al mar Egeu:https://vimeo.com/150346640
Paròdia que critica el repartiment de quotes a Europa:
https://www.youtube.com/watch?v=cT52TbhAVzA

WEBS AMB INFORMACIÓ SOBRE EL CONFLICTE:
Actualització dades conflicte Síria _CICR: https://www.icrc.org/es/where-wework/middle-east/siria

WEB DE LA COORDINADORA D’ONG SOLIDÀRIES, CAMPANYA «Girona Acull» :
http://www.solidaries.org/actualitat/gironaacull-on-adrecar-nos-2428/
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