ACIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT EN
DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES REFUGIADES
1. ACOLLIDA
-Sant Boi de Llobregat va participar en el Programa d'Acollida de Defensors
dels Drets Humans impulsat per l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets
Humans de la Generalitat de Catalunya. En el marc d'aquest programa, entre
agost de 2010 i febrer de 2011, va estar acollida a Sant Boi la defensora de
drets humans colombiana Doris Rivera Ríos, que va haver de marxar del seu
país a causa del seu activisme a favor dels drets humans. A l'any 2011 la
Generalitat va tancar aquest programa en el que també hi va participar
l'Ajuntament de Barcelona acollint a altres defensors.
-L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha col·laborat també amb el Programa
de Protecció Temporal de Defensors de Drets Humans en Perill de la
Secció Espanyola d'Amnistia Internacional des de l'any 2001, ja sigui amb la
col·laboració econòmica al programa, ja sigui amb l'organització d'activitats a la
nostra ciutats amb els defensors i defensores acollits com va ser el cas de les
defensores colombianes Blanca Valencia al Barrejant del 2002 i Claudia Garcia
al Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans l'any 2013
2. COL.LABORACIÓ AMB ORGANITZACIONS DE DEFENSA DELS DRETS
DELS REFUGIATS.
-Des de l'any 2004, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat és soci del Comitè
Català per als Refugiats Catalunya amb ACNUR, aportant recursos
econòmics cada any pel finançament de les activitats d'aquesta organització
que dóna suport a l'agència de les Nacions Unides pels refugiats. Anteriorment
a aquesta formalització de la col·laboració de Sant Boi amb el Comitè Català
per als Refugiats, es van organitzar diverses activitats de sensibilització com
exposicions, participació del Comitè Català de l’ACNUR en el "Barrejant".
També l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va col·laborar en el projecte
"Projecte d’Emergència a Libèria" promogut pel Comitè Català de l’ACNUR i
realitzat a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
http://www.eacnur.org
-L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat treballa conjuntament amb la Comissió
Catalana d'Ajuda als Refugiats, col·laboració que es va iniciar l'any 2010 arrel
de la gestió tècnica de CCAR del Programa d'Acollida de Defensors de Drets
Humans de la Generalitat de Catalunya. El projecte conjunt més important és el
de "Ciutats Defensores dels Drets Humans" iniciat l'any 2013 i que aquest any
2015 organitzarà la seva tercera edició.
En el marc d'aquest treball conjunt, l'any 2015, ambdues parts han participat en
l'edició del llibre "La última frontera" de Roland Fosso.
L'any 2011 la CCAR va editar el llibre "Catalunya Terra d'Asil" en el que es
recollia l'actuació de l'Ajuntament de Sant Boi com a bona pràctica
municipalista en aquesta matèria.
www.ccar.cat/wp-content/uploads/2012/06/Catalunya-Terra-dAsil1.pdf

http://www.santboi.cat/Publi013.nsf/VistaWebTemes/431004D7F0F121CDC125
79B20041765C?OpenDocument&Clau=revistaviure&Idioma=es
3. INCIDENCIA POLÍTICA
-L'Ajuntament de Sant Boi s'ha anat pronunciant mitjançant diverses mocions
dels plens municipals sobre els drets dels refugiats, ja sigui sobre casos
específics, com va ser la moció aprovada l'any 2007 sobre la situació dels
desplaçats amb motiu del conflicte armat de Colòmbia o bé declaracions
genèriques com la commemoració del Dia Mundial dels Refugiats en els plens
de juny dels anys 2010 i 2013.

4. SENSIBILITZACIÓ
-En el marc de les activitats d'educació per a la solidaritat que porta a terme
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el tema de la situació de les persones
refugiades ha estat present en exposicions (“Grans ulls petits” sobre nens
refugiats, 2009; "Refugiats. Vides en trànsit" de l'Obra Social de La Caixa,
2011); o activitats per estudiants de primària (com la que s'ha fet durant el
curs 2014-15 a escoles de Sant Boi "La Nur i en Llorenç cerquen un país en
pau" d'Ombú, acció cultural i compromís social) o de secundària ("Escoltem
als refugiats", xerrada amb el testimoni d'un jove refugiat africà que es va fer
amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans de l'any 2009)
-Entre els activistes participants a l'edició 2015 de "Ciutats Defensores dels
Drets Humans" projecte en el que participa Sant Boi, esta dues persones
defensores del drets dels migrants i refugiats: Pedro Pantoja, defensor mexicà
del drets dels migrants i membre de la casa d'acollida de migrants "Belén
Posada del Migrante" de Saltillo i d'Helena Maleno, activista espanyola resident
a Tànger i membre del col·lectiu "Caminando Fronteras" que treballa per la
defensa dels drets dels immigrants, especialment a la frontera de Ceuta i
Melilla. Tots dos participaran el dia 2 d'octubre a l'acte inaugural del
"Barrejant'15" que aquest any té com a lema "Els drets humans no tenen
fronteres".

