Dilluns 6 de novembre de 2017, de 16:00 a 19:00 hores
Drets humans, migracions i protecció internacional. Conceptes
bàsics.

Programa d’activitat
Taller de Drets Humans, Migracions i Asil
1r semestre 2017-2018

En aquesta sessió introductòria, es plantejaran els principals problemes
que el dret internacional afronta en relació al reconeixement dels drets
humans a les persones immigrants, sol·licitants d’asil i refugiades. Es
presentaran les principals institucions internacionals i els seus instruments
normatius. Partint de la idea de sobirania estatal, s’analitzaran els límits
que hi imposen els drets humans i es revisaran les principals institucions
que juguen un paper en el seu compliment.
Georgios Milios, professor associat de Dret Constitucional i de Dret
d’Estrangeria a la UB i investigador a l’Institut de Dret Públic (IDP) i del
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions (CERM).
Dimecres 8 de novembre de 2017, de 16:00 a 19:00 hores
Negoci guerra, conflictes armats i desplaçaments de població.
En aquesta sessió, parlarem de les conseqüències dels conflictes armats
pel que fa a la vulneració dels drets humans i al desplaçament de població
en cerca de refugi. Es presentaran el negoci de la guerra i el cicle
armamentista com a fonts de conflictes que posen en entredit els acords de
pau i la seguretat. De ma mateixa manera, s’abordaran les conseqüències
que se’n deriven, com les migracions, el racisme o l’esclavisme.
Jordi Calvo Rufanges, Doctor en pau, conflictes i desenvolupament,
economista i investigador sobre cultura de pau, desarmament i
economia de la defensa. És coordinador del Centre Delàs i professor
de relacions internacionals, conflictes armats, economia de defensa i
cooperació (UJI, URL, UOC).
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Dilluns 13 de novembre de 2017, de 16:00 a 19:00 hores

Dilluns 20 de novembre de 2017, de 16:00 a 19:00 hores

Vulneracions de Drets Humans a la Frontera Sud espanyola

El dret d’asil en perspectiva de gènere: vulneracions de drets
humans.

La Frontera Sud espanyola, en concret Ceuta i Melilla, són un espai
de no-dret en el que les vulneracions de drets humans són
sistemàtiques. La repressió, el racisme i la brutalitat policial
conformen la situació en la que es troben abocades tant les
persones que intenten entrar a territori espanyol a través de Ceuta i
Melilla com les que ja hi són. En aquesta sessió, tractarem les
polítiques migratòries espanyoles a la Frontera Sud des d'una
perspectiva de drets humans: les conseqüències per a les persones
migrants de l'externalització de fronteres al Marroc, les tanques com
a mecanisme de prevenció d'entrada al territori, les devolucions en
calent, els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI), el
sistema d'asil i la situació particular dels menors no acompanyats i
de les porteadores.

Júlia Trias Jurado, politòloga i exalumna de la UAB.
Coordinadora de l'àrea de Migracions d'Irídia - Centre per la
Defensa dels Drets Humans i membre de Tanquem els CIE.
Adoum Mahamat, camerunès i soldador. Testimoni en primera
persona de l’arribada a territori espanyol per la frontera sud
espanyola.

El règim de fronteres neo-liberal de la Unió europea, que posa tots els seus
esforços en evitar l’arribada de persones migrants i demandants d’asil i en
restringir els seus drets en els “països d’acollida”, suposa múltiples
violències. La violència sexual contra les dones refugiades i sol·licitants
d'asil és un fenomen estès arreu d’Europa i dels països mediterranis, però
que sovint passa desapercebut; no s’aborda o no es tracta. Aquesta
violència es manifesta de formes diferents, des de l'abús sexual fins al
tràfic de persones o la violència en relacions íntimes, i pot tenir lloc des del
país d’origen, al llarg de les rutes migratòries, als camps de persones
refugiades o centres de recepció, fins al país d’acollida. En aquesta sessió,
abordarem les diferents tipologies de violència i com afecten a les dones
migrants i demandants d’asil que arriben al nostre país.

Cristina Fernández Bessa, investigadora Grup Antigona, UAB i
professora associada UB. Especialista en polítiques de control de les
migracions.
Maria Barcons Campmajó, investigadora Grup Antigona, UAB.
Especialista en matrimonis forçats com a violència de gènere.
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Dimecres 15 de novembre de 2017, de 16:00 a 19:00 hores

Dimecres 22 de novembre de 2017, de 16:00 a 19:00 hores

Com acollim? Procediment d’asil i model d’acollida a l’Estat I jo, què hi puc fer? La defensa dels drets de les persones refugiades i
migrants des de la universitat.
espanyol i a Catalunya.
A través de la quarta sessió del curs, s’oferiran les eines
necessàries per comprendre com funciona el sistema de protecció
internacional a l’Estat espanyol. Des d’una perspectiva crítica,
s’exposaran els principals aspectes de l’acollida i l’acompanyament
a les persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i
refugiades, així com les fases, estratègies i recursos existents per al
seu procés social integració a Catalunya.
Javier Hernando, treballador i integrador social. Responsable
de CEMI Sabadell i UAB, Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat.

Davant d’un escenari global que posa de manifest la greu i continuada
vulneració de drets fonamentals que pateixen les persones refugiades i
migrants, la universitat pública ha de contribuir a donar-hi una resposta
contundent, sostinguda i eficient. En la darrera sessió del curs, es
reflexionarà sobre aquest desafiament i sobre les eines i estratègies
concretes que la universitat pot oferir en l’anàlisi, la reflexió i la difusió de
les causes, actors, conseqüències, iniciatives de la societat civil, reptes de
futur i propostes d’acció en relació amb les migracions i el refugi
Àrea de Cooperació de la Fundació Autònoma Solidària.
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