Escoltem els Refugiats
Vivències i experiències en primera persona
Escoltem els Refugiats és una proposta de caràcter
educatiu que consisteix en la realització d’una xerrada d’un
refugiat 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.
L’activitat es complementa amb recursos audiovisuals i
amb una Guia Didàctica dissenyada perquè es pugui
treballar el tema a l’aula abans de la seva realització.
El programa compta amb testimonis de diferents països i
causes d’exili i la xerrada es pot oferir en català, castellà,
anglès i francès.
OBJECTIU: Millorar el coneixement dels fenòmens
migratoris, especialment els vinculats al desarrelament
forçat, i fomentar el respecte dels Drets Humans, alhora
que es recupera la memòria històrica de l’exili català
mentre es tracta de prevenir el racisme i la discriminació cap
a la població immigrada.
A QUI S’ADREÇA:
Nois i noies de 14 a 18 anys que estiguin cursant l’educació secundària
obligatòria (2n cicle) i el batxillerat a Catalunya.
ESTRUCTURA:



La xerrada es pot oferir
en català, castellà,
anglès i francès.

Subministrament d’una Guia Didàctica per al treball previ –si s’escau-.
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 temps- s’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.
 3a part: 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: Entre 1:30h i 2h.
CONDICIONS: La realització de la xerrada compromet al centre (alumnes i mestres assistents) a omplir i
enviar un qüestionari d’avaluació.
PER SOL·LICITAR-LO:
Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR
Email: sensibilitzacio@eacnur.org

Telèfon: 93 301 20 35

Catalunya amb ACNUR és una associació no lucrativa que recolza el
treball de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats.

Fax: 93 301 03 96

Premi Nobel de la Pau 1954 - Premi Nobel de la Pau 1981.
Premi Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional 1991.
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