Fòrum de debat
Intercentres
Comproveu el grup del qual formeu part. Sou 12 grups. Un cop confirmat que sou amb l’equip
que us pertoca, seguiu aquests passos:
Asseieu-vos en grup amb les persones que formeu part del mateix equip, i
preneu aquest full, que us permetrà fer-vos-hi anotacions
Saludeu-vos per parelles (d’Institut diferent del propi), expliqueu qui sou i
responeu-vos privadament a la pregunta “Acolliries uns refugiats a casa teva, si
ho poguessis decidir?”)
Presenteu cada un el vostre company a la resta del grup (centre de
procedència, nom, la resposta donada i per què...)
A continuació, trieu un/a portaveu. Convé que tots feu anotacions al full
Debateu les qüestions plantejades, cercant d’arribar a un cert consens
El/la portaveu (o un altre que es triï) pot fer de moderador, si cal
Se us preguntarà qui exposarà públicament les vostres conclusions (intervenció
de 3-4 minuts aprox.). Després potser tots podreu també demanar la paraula.

Propostes
Qüestió 1a. Ser refugiat, ara i avui
La Maisda, que viu a Catalunya, presenta els seus cinc cosins, tots germans entre
ells (ara són a Suècia, Alemanya, Noruega, Turquia i la petita, segueix a Síria). Diu:
“Els de la meva família volen tornar a ser ciutadans de ple dret”, i la Nura afirma:
“Nosaltres som com titelles”.
Què significa ser refugiat? Quina és la diferència entre ciutadà, immigrant,
refugiat...? Com entenem que algú sigui “il·legal”?

Qüestió 2a. Les fronteres i el dret de ciutadania
A Alemanya, una senyora gran afirma: “Tinc 82 anys i nosaltres també vam fugir.
Quan hi ha guerra i misèria, ¿qui no busca una vida millor?”. Al vídeo es diu: “No
volem aprofitar-nos d’aquesta societat, que ens donin diners (...). Volem estar
enmig de la gent. Teníem somnis”.
Caldria posar condicions per a acceptar un refugiat? Com distingir els qui
realment necessiten l’asil?

Qüestió 3a. Límits que no es veuen
S’afirma: “No podem solucionar els problemes de tot el món” i “Trigarem molt de
temps a incorporar qui no té formació”. Turki afirma: “A l’alberg [on es confina els
qui demanen asil] hi haurien d’enviar professors, llibres, accés a Internet...”
Els refugiats tenen dret a més coses que sostre i menjar? Què li caldria a una
persona per a incorporar-se a la societat d’acollida? Proposeu solucions.

Anotacions personals

