DESCRIPCIÓ DEL TALLER
El taller és una aproximació interdisciplinària al fenomen migratori, els desplaçaments
forçats i la protecció internacional. Des d'una perspectiva de drets humans, es mostrarà
què està passant a les nostres fronteres, i s’estudiaran les causes estructurals dels
desplaçaments forçats i els efectes de les polítiques migratòries actuals.
El curs consta de 7 tallers participatius, on mitjançant diversos casos geogràfics d’estudi,
ens acostarem als conceptes clau i aplicarem el contingut teòric a la realitat sobre el
terreny. El curs es concep com un espai de reflexió sobre les principals qüestions entorn
als drets de les persones mirades i refugiades, i busca contribuir a la millora de les
pràctiques universitàries davant la situació de vulneració de drets de les persones en
cerca de refugi.
De la mà d’entitats especialitzades i persones expertes, el curs fomenta la reflexió
crítica, i promou el coneixement d’alternatives possibles que tinguin com a prioritat la
protecció dels drets humans. A més, el curs proposa i facilita eines de participació
ciutadana, culminant amb el disseny d’una proposta d’acció per al canvi social.

Dades d’interès
Lloc: virtual, mitjançant la plataforma
ZOOM
Dates: del 4 al 25 de març de 2021
Dies de la setmana i franja horària:
dimarts i dijous de 16.00 a 18.30

Reconeixement de crèdits: 2 ECTS
Preu: 40 euros (excepte persones del
col·lectiu FAS)
Nombre de places: 35

FORMULARI D’INSCRIPCIONS: fes clic aquí
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Avaluació de l’activitat
El taller permet reconèixer fins a 2 crèdits ECTS. Les persones interessades en obtenir
els crèdits hauran de:
1. Assistir al 100% de les sessions o a un 80% degudament justificat.
2. Elaborar d’un treball individual de reflexió basant en les temàtiques que es
tracten al curs. El format del treball pot ser lliure (escrit, audiovisual, etc.).
3. Dissenyar d’una acció pràctica de sensibilització o actuació en grup reduït.
4. Entregar tots els formularis d’avaluació.
La data de lliurament de treball individual de reflexió és el diumenge 11 d’abril a les
24:00.
L’exercici en grups reduïts es presentarà a l’última sessió del curs, el 25 de març de
2021.

Programa
Per a més informació sobre el contingut de cada sessió, veure sota.
Data

1

2

3

Dijous,
4 de març

Dimarts,
9 de març
Dijous,
11 de març

Horari

16.00
18.30

Temàtica
Introducció
als
conceptes
desplaçaments
forçats
i
a internacional.

bàsics
dels
la
protecció

Cas d’estudi: Mites i veritats sobre l'acollida a Europa
i a Catalunya.

16.00
18.30

a Migracions i crisi mediambiental.
Cas d’estudi: Kiribati

16.00
18.30

Causes dels desplaçaments forçats: conflictes
a armats, comerç d’armes i el rol de les empreses
de seguretat.
Cas d’estudi: Mediterrani Sud

4

5

Dimarts,
16 de març

Dijous,
18 de març

16.00
18.30

16.00
18.30

Vulneracions de drets en el procés migratori:
a tràfic i contraban de persones.
Cas d’estudi: Nigèria i Veneçuela
Drets humans a ambdós costats de la frontera:
a devolucions en calent, violència policial i
violència estructural en països de trànsit.
Cas d’estudi: La ruta dels Balcans

6

Dimarts,
23 de març

16.00
18.30

L'altra cara de la Unió Europea: Detencions a
a l’arribada, deportacions i Pacte Europeu de
Migracions i Asil.
Cas d'estudi: Les illes Canàries

7

Dijous,
25 de març

16.00
18.30

I jo, què puc fer? Eines d’acció i incidència social
a i política enfront a les vulneracions de drets
Cas d’estudi: presentació de les propostes d’acció

2 de 4

Fundació Autònoma Solidària
Taller en Drets Humans, Migracions i Gènere

Contingut de les sessions
Introducció als conceptes bàsics dels desplaçaments forçats i la protecció
internacional
Cas d’estudi: Mites i veritats sobre l’acollida a Europa i a Catalunya
Dijous 4 de març de 2021, de 16:00 a 18:30 hores
Quins són els conceptes bàsics sobre desplaçaments forçats i drets d’asil? Què s’amaga
darrere les xifres i dades clau de la protecció internacional? Quin és el procediment de
sol·licitud d’asil i quins són els seus principals actors? Com ha afectat la pandèmia als
procediments d’acollida?
A càrrec de: Oriol Esteve. Responsable de formació de la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat (CCAR)

Migracions i crisi ambiental
Cas d’estudi: Kiribati
Dimarts 9 de març de 2021, de 16:00 a 18:30 hores
El canvi climàtic i la crisi mediambiental com a causa de desplaçaments forçats. Com
ha canviat en els últims anys? Quins reptes existeixen per al reconeixement de la
protecció internacional a les persones que en fugen? Què s’està fent per donar resposta
aquest fenomen?
A càrrec de: Susana Borràs. Professora Agregada de dret internacional públic a la
Universitat Rovira i Virgili. Investigadora del Centre d’Estudis de dret ambiental de
Tarragona (CEDAT)

Causes estructurals dels desplaçaments forçats: conflictes armats, comerç
d’armes i el rol de les empreses de seguretat
Cas d’estudi: El Mediterrani Sud
Dijous 11 de març de 2021, de 16:00 a 18:30 hores
Quines són les causes de la migració i desplaçaments forçats? Aquestes causes són
estructurals o conjunturals? Quina és la implicació de la Unió Europa en les violacions
de drets humans en els països d’origen? Quins actors han de ser considerats
responsables (indústria armamentística, empreses de seguretat, entre d’altres)?
A càrrec de: Jordi Calvo. Coordinador i investigador del Centre Delàs d’Estudis per la
Pau
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Vulneracions de drets en el procés migratori: tràfic d'ésser humans i contraban
de persones
Cas d’estudi: Nigèria i Veneçuela
Dimarts 16 de març de 2021, de 16:00 a 18:30 hores
Quines són les diferents violacions de drets humans que poden produir-se en origen,
trànsit i destí? Com funcionen i què són els fluxos mixtes d'asil, tràfic i contraban de
persones? Quins són els factors de risc?
A càrrec de: Alba Alonso. Advocada de l’àrea jurídica de Sicar Cat.

Drets Humans a ambdós costats de la frontera: devolucions en calent, violència
policial i violència estructural en països de trànsit.
Cas d’estudi: La ruta dels Balcans
Dijous 18 de març de 2021, de 16:00 a 18:30 hores
Què són els països de trànsit i quin paper tenen en les rutes migratòries? Què està
passant a les fronteres de la Unió Europea? I als camps de refugiats? Què són les
devolucions en calent? Quins efectes estan tenint les polítiques migratòries actuals en
la garantia i protecció dels drets fonamentals?
A càrrec de: Sergio Gallego, Margherita Mini i Claudia Lombardo. Border Violence
Monitoring Network.

L'altra cara de la Unió Europea: Detencions a l’arribada, deportacions i Pacte
Europeu de Migracions i Asil.
Cas d’estudi: Illes Canàries
Dimarts 23 de març de 2021, de 16:00 a 18:30 hores
La manca de garanties de drets a l’arribada i riscos perennes. Què passa una vegada
has arribat a un territori de la Unió Europea? I en particular, què està passant a la
Frontera Sud? Què són els CIEs? Què és el Pacte Europeu de Migracions i Asil i com
canviarà la gestió de la frontera exterior de la Unió Europea?
A càrrec de: Andrés García Berrio. Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans.

I jo, què puc fer? Eines d’acció i incidència social i política enfront a les
vulneracions de drets
Cas d’estudi: presentació de les propostes d’acció de les persones participants
Dijous 25 de març de 2021, de 16:00 a 18:30
A l’última sessió del curs, es presentaran les propostes d’accions de sensibilització
elaborades per les persones participants del curs, i es realitzarà una activitat de
tancament per recollir els conceptes treballats als diferents tallers.
A càrrec de: Equip tècnic del Programa Acollida de la Fundació Autònoma Solidària.
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