TAULA DEBAT:
"LA CRISI DE REFUGIATS A EUROPA: GENOCIDI O SOLIDARITAT...?"

Presentació
En el tema dels refugiats a Europa, estem assistint a una situació tràgica. Semblaria que
s’ha produït una paràlisi política i per raons de diversa índole, no es permet el pas dels
refugiats. Sabem que molts d’ells es troben en situació de desesperació. Les ONG que
treballen sobre el terreny, alerten sobre situacions d’extrema gravetat, que vulneren els drets
de les persones i que posen en risc les seves vides.
Aquesta paràlisi pot causar un genocidi passiu davant del qual no podem quedar aturats.
Creiem que, per la defensa dels drets humans, cal demanar responsabilitats a les autoritats
competents i denunciar les actituds i polítiques de negligència.
Amb aquest debat, ens adrecem a diferents col·lectius professionals, als responsables de
l’administració i a la ciutadania en general, per avaluar la situació i posar sobre la taula
quines mesures de caràcter jurídic, polític i social es podrien endegar.
Taula – debat:
 Arantza Diez, periodista i coautora del documental “To Kyma: rescat al mar Egeu”.
 Francesc Mateu, director d’Oxfam Intermón a Catalunya.
 Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament. Departament
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Generalitat de Catalunya.
 Ernest Urtassun, eurodiputat ICV.
 José Ma Mena, ex fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 Ferran Camas, director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania i Catedràtic de
Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat de Girona. Membre de l'Associació
Catalana de Juristes Demòcrates.
 Joseba Achotegui, director del Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a
Immigrants i Refugiats (SAPPIR). Sant Pere Claver – Fundació Sanitària.
 Anna Figueras, lletrada de l’Icab, i del soj-cie. Ex-vocal de la Comissió d’estrangeria.
Experta en protecció internacional.
Moderadora: Àngels Vives, presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental.
Abans d'iniciar les intervencions de la taula, es projectarà un fragment del documental
sobre Lesvos “To Kyma: rescat al mar Egeu”.
Lloc: Col·legi de la Advocacia de Barcelona. C/ Mallorca, 283, 8a planta. Barcelona.
Dia: dilluns, 14 de març de 2016
Hora: 19.30h (fins les 21.30h)
Organitza:
Fundació Congrés Català de Salut Mental
Associació Catalana de Juristes Demòcrates
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