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Mesa d’ Entitats de Solidaritat amb
els Immigrants

CONFERÈNCIA

Menors estrangers no acompanyats:
El qui és invisible

Dijous 4 d’abril

Dimecres 3 d’abril
MESA REDONA

CONFERÈNCIA

CIE: Frontera interior. Víctimes de tracta
d’éssers humans, menors i refugiats

Criminalització de la solidaritat i
l’hospitalitat
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Advocada Sojcie
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Educador i mediador intercultural a
la Fundació Don Bosco de Córdoba
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Treballador Social i Coordinador
del Servei per a l´orientació a la
Fundació Don Bosco de Córdoba
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Llicenciada en Filologia Hispànica.
Mediadora intercultural i Professora
d’ELE

Advocada Sojcie

&HOLD*DU]yQ7RPiV

Ŷ

Advocada Sojcie

Catedràtica de Dret Penal
Universidad Complutense de
Madrid
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Estudiant d’Integració Social
València Acull
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Doctor en Llengües i Literatura
Asociación Intercultural Candombe

ACTE DE CLOENDA
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Vicerector d’Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de
València

"LA INDEPENDÈNCIA VINGUÉ PERÒ LA LLIBERTAD NO ESTAVA". Vicen Sanz
(Freedom Nyamubaya)
- ¡¡¡¡Vicen!!! !!Molts terroristes!!!
- ¿Què dius, Mamadou?... On?
- ¡En en carrer, en el carrer..!
- Terroristes? Voldràs dir.... ¡Són turistes Mamadou!
Ell llenguatge provoca incomunicació,aïllament en les personas migrants.
Persones amb diferent color de pell, distinta vestimenta que arribaven fa poc més de vint-i-cinc anys fugint de situacions violentes, misèria extrema i de lamanca de futur.
Fa 25 anys un grup de persones i la Universitat de València intentaven visibilitzar esta realitat organitzant unes jornades "DIVERSITAT, DEMOCRÀCIA I MIGRACIÓ"; ésta darrera paraula poc coneguda per la ciutadania en aquells años.
En 25 anys poc o res s'ha avançat. Viuen tres anys en el "limbo" per a tenir papers. La crisi soferta en Espanya ha dificultat la renovació de documents, tornant als seus inicis i augmentant el "nicho" d' indocumentats.
- Quin ofici tenieu, Assan, Diallo?
- Jo era conductor de taxis i ell, mecànic.
- Cap dels dos podems treballar ací del nostre ofici.
!!!! Tant de bo no necessitem altres 25 anys per a veure que totes les persones tenim llibertat per a decidir on i com viure la nostra
vida sense excepcions!!!!
BARRIOS MULTICULTURALES, CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN. Francisco Torres
Las políticas locales Nuestras ciudades y barrios son ya multiculturales dada la diversidad de vecinos y vecinas de
diferentes orígenes. Aunque se han dado pequeñas tensiones vecinales, desde hace años se ha consolidado una convivencia
tranquila caracterizada por el uso en común de los espacios, calles, parques y jardines, y de los servicios públicos. Un resultado
a subrayar dado que, más allá de los conceptos, la integración se construye todos los días en la convivencia diaria, en la puerta
de los colegios, el parque y otros espacios de la vida barrial.
En los últimos años, las condiciones sociales de convivencia se han degradado con la crisis, con sus secuelas de paro
y precariedad, y las políticas de austeridad, que han deteriorado la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Hay un
importante sector del vecindario, autóctonos e inmigrantes, que no han recuperado lo perdido. En este contexto, ha aumentado un malestar soterrado que se alimenta de dinámicas de competencia por recursos escasos (una ayuda social, la beca comedor u otras), y que genera una imagen negativa del “otro”. Sobre estas bases, como muestra la experiencia de diversos países
europeos, es muy difícil consolidar una convivencia positiva, que avance en un sentido intercultural.

Avanzar en integración e interculturalidad a nivel local requiere de programas y actuaciones específicas en inmigración, unas dirigidas a inmigrantes, otras al conjunto de la población, pero también de políticas de ciudadanía social común.
Políticas que, desde los Ayuntamientos y la Generalitat, refuercen los servicios públicos, atiendan y combatan la precariedad
social y mejoren las condiciones de vida de los barrios populares. Además, estas políticas locales pueden reforzar sus efectos
positivos y de cohesión social con una orientación de desarrollo comunitario en clave intercultural.
Francisco Torres, sociólogo. Universidad de Valencia.
LA INTERCULTURALITAT A LA COMUNITAT VALENCIANA: UN PROJECTE URGENT.
Albert Mora Castro. Institut de Drets Humans. Universitat de València.
Des de finals dels anys 90 la Comunitat Valenciana ha anat incrementant la seua diversitat interna com a conseqüència de l´arribada de persones de diferents orígens culturals fins al punt que avui aquesta societat no es pot entendre ni gestionar sense el
reconeixement de la diversitat que la integra. Una diversitat que, sovint, ha vingut de la mà de condicions d´inferioritat, explotació i negació de drets quan les persones nouvingudes procedien de països empobrits o en conflicte i eren portadores de diferències culturals i religioses socialment representades com a amenaçadores i perilloses.
Avui, a 20 anys de l´inici del boom migratori, la societat valenciana és molt més diversa i plural però no ha aconseguit
articular unes condicions estructurals que permeten la incorporació, en condicions de ple reconeixement i garantia de drets, de
les persones nouvingudes i dels seus descendents. Persones que, pel simple fet de ser originàries de països considerats com a
“menys desenvolupats” o de ser portadores de signes que les identifiquen amb determinades cultures i religions estigmatitzades, són representades com a subjectes de no-drets que han de romandre en una condició de permanent inferioritat respecte a
la població que les “acull”.
Les lleis de l´Estat i les actuacions en matèria de política migratòria mai han tractat de canviar aquesta realitat sinó que,
més bé, han contribuït a perpetrar-la, representant als “altres” com a objectes i expropiant-los els drets que els assisteixen com a
persones, especialment si es troben en situació administrativa irregular. 50.000 veïns de la Comunitat Valenciana estan en aquesta situació, conforme hem documentat des de l´Institut de Drets humans a l´Informe jurídic-social sobre la situació de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana, disponible a la nostra pàgina web (www.idhuv.es).
És moment de plantejar un nou model en les polítiques d´immigració i integració que situe en el centre la garantia
dels drets de les persones d´origen estranger i que aposte decididament, de manera integral i honesta, per la construcció d´una
societat intercultural lliure de racisme i xenofòbia. Amb eixa horitzó, en l´esmentat informe, hem plantejat 50 mesures per a una
nova política valen-ciana d´integració. Unes mesures que, amb voluntat política (i social) són perfectament viables a mig termini
i que, combinades amb altres importants mesures de política social que ja estan duguent-se a terme en aquesta Comunitat, ens
podrien situar, ara sí, a l´avantguarda en matèria de convivència intercultural i garantia de drets.

