Barcelona, 2-5 de setembre de 2004

Congrés Mundial
Moviments Humans i Immigració:
un repte per al segle XXI
Congreso mundial
Movimientos Humanos e inmigración:
un reto para el siglo XXI
Congrès Mondial
Mouvements Humains et Immigration:
un défi pour le XXIè siecle
World Congress
Human Movements and Immigration :
a challenge for the XXIth century

“La manera com tractem el tema de la política d’immigració i dels refugiats afectarà
profundament les relacions entre els pobles del món desenvolupat i del món en via de
desenvolupament. També dirà molt de la nostra moralitat i del nostre compromís cap a la
igualtat i la dignitat humanes.”
Kofi Annan,

Secretari General de Nacions Unides. Novembre 2002.
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1. PRESENTACIÓ
EL SEGLE DE LES MIGRACIONS
Tot indica que el segle XXI serà el de les migracions. Els moviments de persones, forçats o
voluntaris, no són d'ara. Formen part de la història de la humanitat des dels seus orígens.
Els migrants han contribuït sempre a configurar els pobles, les societats, les cultures i les
nacions. Però mai la mobilitat dels homes i de les dones no havia estat tant generalitzada.
Mai no havia tingut el caràcter de fenomen global com el que ha adquirit a començaments
d'aquest segle.
El Congrés Mundial Moviments Humans i Immigració, organitzat per l'Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed) i el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, és una
oportunitat per examinar les característiques actuals de les migracions, les seves causes i les
seves conseqüències. Es proposa contribuir a la identificació dels reptes i les perspectives
que suposa l'existència de prop de 200 milions de migrants. Aspira a comprendre com i
perquè s'originen les migracions contemporànies, a determinar els seus efectes i veure com
poden esdevenir una oportunitat per al desenvolupament sostenible i per a la construcció
d'un món més just.
El Congrés MHI reuneix experts, actors de la societat civil i responsables polítics
procedents de tot el món. No és un congrés acadèmic, però ha estat organitzat amb rigor
científic, gràcies a la contribució d'un Consell Assessor de gran prestigi intel·lectual, i a les
aportacions de més d’un centenar de ponents. No és una reunió institucional, però ha
comptat amb la decisiva col·laboració de les principals organitzacions mundials que
treballen sobre les migracions. L'MHI és una trobada de naturalesa singular, que vol posar
en comú el coneixement acadèmic i l'experiència social i política. Amb la convicció que,
d’aquesta manera, podem contribuir a impulsar noves vies de reflexió, noves maneres de
pensar les migracions, i actituds positives i obertes per part de la societat i dels
responsables polítics.
El Congrés MHI ha estat precedit per un procés participatiu ampli, que es una garantia de
pluralitat ideològica i diversitat cultural. Desitgem que el seu desenvolupament confirmi
aquesta condició, que ha estat la dels grans diàlegs organitzats pel Forum Barcelona 2004.
Pretenem que el Congrés sigui l’expressió d’una reflexió lliure, crítica i positiva, capaç de
reorientar les percepcions dominants en moltes societats, i les polítiques defensives que
encara predominen i que no es corresponen amb el potencial modernitzador dels processos
migratoris. La majoria de les aportacions conviden a ser agoserats: a no amagar cap dels
problemes que poden comportar els moviments humans, pero també a no deixar de veure
les moltes oportunitats que vehiculen els migrants, amb els seus projectes, les seves
il·lusions, i la seva aportació al desenvolupament económic, polític i cultural.
L'IEMed ha organitzat aquest Congrés a partir de la seva experiència com observatori de les
migracions a la Mediterrània. El Congrés MHI no hagués estat possible, però, sense les
contribucions de persones i institucions que compten amb una llarga trajectòria en l'anàlisi i
la gestió de les migracions. Les seves idees, el seu suport institucional i moral han estat
decisius pera a confegir el programa i reunir un ventall de ponents que constitueixen el bo i
millor dels experts en aquesta tema. A tots ells, i a tots els qui han acceptat de participar en
el Congrés els volem agraïr la seva contribució.
Andreu Claret
Director del Congrés MHi i de l’Institut Europeu de la Mediterrània.
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2. ORGANITZACIÓ
2.1. COMITÈ INTERNACIONAL
Organització Internacional de les Migracions (OIM)
Interlocutor: Peter Schatzer. Director de Relacions Exteriors
Organització Internacional del Treball (OIT)
Interlocutor: Manolo Abella. Director de la Divisió de Migracions Internacionals
Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OCDE)
Interlocutor: Jean-Pierre Garson. Cap de la Divisió de les Economies no membres i les Migracions
Internacionals
UNESCO
Interlocutor: Paul de Guchteneire. Cap de la Secció de Migracions Internacionals i Polítiques
Multiculturals
Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)
Interlocutor: Carlos Boggio. Representant d’ACNUR a Espanya
Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans (ACNUDH)
Interlocutors: Verónica Birga. Oficial de Drets Humans
Juan Enrique Vega. Ambaixador d’ACNUDH en missió especial al Fòrum Universal de les Cultures
Barcelona 2004
Comissió Europea
Interlocutor: Peter Bosch. Cap de la Unitat d’Asil i Immigració. Direcció General de Justícia i
Interior
Banc Mundial
Interlocutor: Robert Holzmann. Director de protecció social
Administració General de l’Estat – Ministeri d’Afers Estrangers i Ministeri de l’Interior.
Interlocutors: Aurora Bernáldez. Vocal Assessora de la Subdirecció General d’Afers de Justícia i
Interior. Direcció General d’Afers Consulars i Protecció dels espanyols a l’estranger. Ministeri
d’Afers Exteriors
Jesús Fernández. Assessor del Delegat del Govern. Ministeri de l’Interior. Delegació del Govern
per a l’Estrangeria i la Immigració
Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració
Interlocutora: Adela Ros. Secretària General per a la Immigració
Ajuntament de Barcelona
Interlocutora: Marina Subirats. Cinquena Tinenta d’Alcalde. Regidora Ponent d’Educació
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
Interlocutors:
Mireia Belil. Directora de Diàlegs
Eugeni Bregolat. Ambaixador en missió especial al Fòrum Universal de les Cultures Barcelona
2004
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
Andreu Claret
Director de l’IEMed
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2.2 CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR
Aderanti Adepoju. Director Executiu del Centre per al Desenvolupament de Recursos
Humans. Lagos (Nigèria)
Rosa Aparicio. ExDirectora de l’Institut Universitari d’Estudis sobre Migracions de la
Universitat Pontifícia de Comillas. Madrid (Espanya)
Joaquín Arango. Director d’Estudis sobre Ciutadania i Migracions de l’Institut Universitari
Ortega y Gasset. Universitat Complutense de Madrid (Espanya)
Joseph Carens. Professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Toronto (Canadà)
Stephen Castles. Director del Centre d’Estudis dels Refugiats. Queen Elizabeth House
de la Universitat d’Oxford (Regne Unit)
Michael W. Doyle. Professor de Dret i Relacions Internacionals. Universitat de Columbia
(Estats Units) i ex Conseller Especial del Secretari General de l’ONU
Philippe Fargues. Director del Consorci Euromediterrani per a la Investigació Aplicada en
Migració Internacional, Institut Universitari Europeu, Florència (Itàlia)
Robyn Iredale. Directora de la Xarxa de Recerca de les Migracions a l’Àsia i Pacífic.
Professora a l’Escola de Geociències de la Universitat Wollongong (Austràlia)
Mohamed Khachani. President de l’Associació Marroquí d’Estudis i Investigacions sobre
Migracions. Professor de la Universitat Mohamed V de Rabat (Marroc)
Lelio Mármora. Director de l’Institut Nacional d’Estadística i Censos de la República
d’Argentina (INDEC)
Sami Nair. Professor a la Universitat París VIII (França)
Àngels Pascual. Catedràtica de Geografia Humana (Demografia). Directora del Grup de
Recerca en Migracions. Universitat Autònoma de Barcelona
Gabriela Rodríguez. Relatora Especial de la Comissió de Drets Humans de Nacions
Unides sobre les Drets Humans dels Immigrants
Lydio F. Tomasi. Director del International Migration Review. Ex-Director del Centre per
l’Estudi de les Migracions de Nova York (Estats Units)
Galina Vitkovskaya. Investigadora al Laboratori d’Estudis sobre Migracions. Institut de
Previsió Econòmica de l’Acadèmia Russa de les Ciències. Professora a la Universitat de
Moscou (Rússia)
Xiang Biao. Llicenciat i Màster en Sociologia a la Universitat de Beijing (Xina). Doctorat en
Antropologia a la Universitat d’Oxford (Regne Unit)
Ricard Zapata-Barrero. Professor del Departament de Ciències Polítiques de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (Espanya)
Hania Zlotnik. Cap de la Branca d'Anàlisi Demogràfica de Nacions Unides i Directora
Adjunta de la Divisió de Població de Nacions Unides. Vice-presidenta del Consell de la
Unió Internacional per a l’Estudi Científic de la Població (IUSSP)
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2.3. COORDINADORS DE DIÀLEGS
Joseba Achotegui. Director del SAPIR (Servei d’Atenció Psicolòpatològica i
Psicosociològica a Immigrants i Refugiats) i Professor de la Universitat de Barcelona
Sílvia Carrasco. Professora del Departament d’Antropologia. Universitat Autònoma de
Barcelona. Director d’ELIMA. Multiculturalitat, desigualtats i educació. CIIMU
Isidor Marí. Cap del Departament d’Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Membre
d’Europa Diversa.
Marco Martiniello. Cap de Recerca del Fonds National de la Recherche Scientifique a la
Universitat de Liège, Facultat de Dret, Service de Politologie générale. Director del
CEDEM (Centre d'Étude de l’Ethnicité et des Migrations)
Jordi Moreras. Antropòleg (Barcelona)
Eva Ostergaard. Doctora en ciències polítiques. Universitat Autònoma de Barcelona
Robert G. Pavia. Director, External Relations Department. Organització Internacional de
les Migracions (Ginebra)
Dilip Ratha. Senior Economist. Banc Mundial (Índia)
Natàlia Ribas. Investigadora Marie Curie, LAMES-CNRS, Aix-en-Provence (França).
Anna Terrón. Directora del Patronat Català pro Europa (Barcelona)
Erica Usher. Senior Policy Advisor. Organització Internacional de les Migracions (Canadà)
Teun Van Dijk. Professor visitant del Departament de Traducció i Filologia de la Universitat
Pompeu Fabra (Barcelona)
Steven Vertovec. Director de COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society).
University of Oxford (UK)
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2.4 LLISTAT D’ENTITATS COL·LABORADORES
IV Congrés sobre la Immigració a
Espanya
Consorci de Recursos per a la
Integració de la Diversitat (CRID)
Consell d'Europa
Convenció per a la protecció del
drets dels immigrants
Creu Roja
EuroMeSCo
European University Insitute
Fundació Lluís Carulla
Fundació Un Sol Món
Fundación José Ortega y Gasset
Associació sòcio-cultural Ibn
Batuta
IMSERSO
Institut d’Infància i Món Urbà
(CIIMU)
International Migration Review Migration Policy Group
L'autre, Cliniques, Cultures et
Sociétés
MIGRACOM
Migrations Société
Museu de la Immigració de Sant
Adrià del Besòs
Patronat Català Pro Europa
Revue Migrance
Secretaria per a la Immigració.
Generalitat de Catalunya
Swiss Federal Office for
Refugees
Televisió de Catalunya
UNFPA
Universidad Pontificia de
Comillas / Revista Migraciones
Xarxa 18 de Desembre

ACCEM
Actes de l'histoire de
l'immigration
Ajuntament de Barcelona
Arquivo da Emigración Galega
Asian Pacific Migration Journal
Associació de Cambres de
Comerç del Mediterrani
(ASCAME)
Associació Salut i Família
Association des Revues plurielles
Association Migrations Santé
Cahiers Alternatives Sud
Cahiers d'Etude sur la
Méditerranée orientale et le
monde turco-iranien
Canadian Journal of Development
Studies
Càritas Diocesana de Barcelona.
Departament de Migració
Casa Àsia
Càtedra d'Immigració, Drets i
Ciutadania. Universitat de Girona
Centre Unesco de Catalunya
COLEF (Colegio de la Frontera
Norte)
Colegio Oficial de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes
Sociales
Col·legi de Doctors i Llicenciats
en Ciències Polítiques i
Sociologia de Catalunya
(COLCPIS)
Comissió Global de Migracions
Internacionals
CONC (CCOO de Catalunya)
Confluences Méditerranée
Congrés Àfrica Camina
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Ambaixades i consolats
Ambaixada d’Austràlia
Ambaixada d’Equador
Ambaixada de Croàcia
Ambaixada de Gran Bretanya
Ambaixada de la República Argentina
Ambaixada de la República Popular de Xina
Ambaixada de Mèxic
Ambaixada de Pakistan
Ambaixada de Sudàfrica
Ambaixada de Turquia
Bureau du Québec a Barcelona
Consolat d’Alemanya a Barcelona
Consolat d’EUA a Barcelona
Consolat de França a Barcelona – Institut Francès de Barcelona
Consolat General de Guatemala a Barcelona

Revistes
Alternatives Sud
Asian and Pacific Migration Journal
Cahiers d'Études sur la Mediterrannée Orientale et le Monde Turco-Iranien
Canadian Journal of Development Studies - Revue Canadienne d'Études du
Développement
Confluences Méditerrannée
Diálogo
Écarts d'Identité
Hommes & Migrations
International Migration Quaterly Review
Journal of Ethnic and Migration Studies
L’Autre
Migraciones
Migrance
Migrations Santé
Migrations Société
OFRIM
Olusum / Genèse
Refugee Times
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2.5 EQUIP DE L’MHI
Director
Andreu Claret, Director de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
Subdirectora
Gemma Aubarell, Directora de Programació de l'Institut Europeu de la Mediterrània
Coordinació executiva
Marta Rovira i Martínez, Sociòloga
Secretaria Tècnica
Xavier Aragall i Flaqué, Coordinador de Diàlegs i Continguts
Elisabet Guillemat i Marrugat, Coordinadora de Diàlegs i Comitès
Papa Sow, Continguts, Documentació i Glossari
Núria Caralps i de Alòs, Responsable de Difusió i Inscripcions
Mireia Estrada i Gelabert, Secretària i Assistent dels ponents
Mariona Rico, Coordinadora de les Experiències
Sara Vilà i Elizabeth Dalmau, Control de dades
Raül Buira, Webmaster
Josep Robles, Suport
Equip IEMed
Josep Vilà, Gerència
Josep Giralt i Carina Soriano, Exposicions
Jordi Bertran, Cap de premsa
Gemma Escobedo i Montse Ferrés, Logística
Núria Esparza i Jaume Ruaix, Disseny i correccions
Elena Collado i Mercè Prades, Serveis informàtics
Maite Díaz i Elisabet Escoto, Atenció telefònica
Equip Fòrum Barcelona 2004
Laura Tremosa, Directora Operacions Diàlegs
Viqui Calsina i Gemma Tarradell, Operacions Diàlegs
Cristina Gabarró, Continguts Diàlegs
Cooperants
Associació Socio-Cultural Ibn Batuta

Agraïments
Joan Montesinos
Adela Ros
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2.6 PRESENTACIÓ DE L’INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA
L'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) ha nascut com una iniciativa amb
vocació internacional i seu a Barcelona, amb l’objectiu de pensar la Mediterrània,
potenciar la seva riquesa i diversitat cultural i fer-ne un espai de llibertat,
convivència i prosperitat compartida. S’ofereix com una eina de participació a tots
els qui comparteixen la necessitat d’un projecte mediterrani.
L’IEMed és un consorci participat per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri
d'Afers Exteriors i Cooperació del Govern espanyol i l'Ajuntament de Barcelona,
que ha heretat l’experiència i el patrimoni de l'Institut Català de la Mediterrània
fundat el 1989. Compta amb la implicació de la societat civil, a través d’un Patronat
constituït per empreses i universitats, i un Consell Assessor d’ampli espectre
ideològic i intel·lectual.
L’IEMed impulsa activitats de recerca, debat i difusió, que acrediten la seva
capacitat per abordar els principals temes de l’agenda mediterrània; actua com una
plataforma d’iniciatives al servei de la cooperació amb els països del sud i l’est de
la Mediterrània, i es constitueix en un centre cultural que promou el coneixement
mutu i el diàleg a través de l’art, la ciència i la cultura.

http://www.iemed.org
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3. DOS ANYS TREBALLANT EN LA PREPARACIÓ DEL CONGRÉS MHI
L’organització del Congrés MHI es fruit d’un treball de llarga durada. L’Institut Europeu de
la Mediterrània té com un dels eixos de treball les migracions a la Mediterrània. En el marc
del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, l’IEMed ha volgut aportar una aposta
més ambiciosa, proposant un debat global, d’àmbit mundial, que serveixi per impulsar la
recerca de solucions als nombrosos problemes que afecten actualment la gestió de les
migracions.
L’organització del Congrés MHI ha anat precedida de diverses activitats, que han servit per
generar debats previs als del Congrés mateix. I que alhora han servit per recollir les
iniciatives d’altres institucions, d’acord amb el mateix esperit del Congrés MHI de donar a
conèixer les propostes que s’estan elaborant al món.

Activitats prèvies:
2 Reunions
–
–

Reunió de constitució del Comitè Internacional del MHI Congress.
Barcelona, 6 de Març de 2003.
Reunió General del Comitè Científic i del Comitè Internacional del
MHI Congress. Barcelona, 11 de Juliol de 2003.

4 Jornades/Seminaris:
–
–

–

–
–
–

Taula rodona: Moviments Humans i Diversitat a l’Àfrica. 14 Gener de
2004.
Seminari internacional: EuroMeSCo-IEMed: Immigració i Agenda
Euromediterrània.
Noves
claus:
partenariat,
seguretat
i
desenvolupament. 14 de novembre de 2003
Workshop International Migration: A Positive Sum Game? In the 5th
Mediterranean Social and Political Research Meeting. Institut
Europeu de la Mediterrània i Institut Europeu de Florència (IUE),
Florència, 24 de Març de 2004.
Simposi: Immigració i codesenvolupament a la Mediterrània. 3-4 de
Juny de 2004.
Presentació del llibre: Inmigración y procesos de cambio. Europa y
el Mediterráneo en el contexto global. 3 de Maig de 2004.
Presentació del llibre: Inmigració i qüestió nacional. 6 de Juliol de
2004.

Col·laboració en 2 Obres de Teatre relacionades amb la immigració en el marc del
Fòrum Barcelona: Els fills d’Erakles, de Peter Sellars, ¿Hasta cuando? de
Christiane Véricel
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4. PROGRAMA
4.1 TIPUS DE SESSIONS
Sessions Plenàries
El Congrés Mundial MHI organitzarà quatre conferències dedicades, cadascuna, a una de
les "idees guia" abans presentades: mobilitat, transformacions, diversitat cultural i justícia.
Aquestes idees seran l'objecte de presentacions de les sessions plenàries que
s'organitzaran a l'inici de cada dia. Les persones encarregades d'exposar aquestes
qüestions ho faran des de perspectives generals, no necessàriament especialitzades en la
temàtica de les migracions. Els seus parlaments seran oberts i suggeridors quant a idees.

Diàlegs
El Congrés Mundial MHI desenvoluparà algunes sessions específiques per al debat, la
comunicació i el diàleg entre diferents actors d'arreu del món. Aquestes sessions es
dedicaran a qüestions transversals i estaran organitzades a partir d'itineraris. Els formats
seran oberts i inclouran taules rodones, sessions "cara a cara", presentacions de llibres o
audiovisuals i entrevistes. Cada diàleg es dedicarà a una temàtica determinada i es basarà
en una qüestió clau formulada de manera clara i senzilla. Les sessions anomenades
"Diàlegs" abordaran temàtiques clau sobre les quals sigui necessari desvetllar la realitat. El
tractament d'aquests temes haurà de ser original i s'aportarà sempre un angle innovador.

Sessions Regionals
Les sessions anomenades "Sessions Regionals" emfatitzaran la complexitat territorial dels
processos migratoris, assegurant la pluralitat. El Congrés Mundial MHI ofereix un espai per
a les aportacions realitzades des d'enfocaments, perspectives i problemàtiques regionals.
L'objectiu d'aquestes sessions és comprendre l'efecte dels moviments humans sobre una
determinada regió, sobre els habitants de l'esmentat territori i sobre les societats tant
d'origen com de destinació dels moviments humans.
L'MHI divideix les regions en quatre àrees: Àfrica, Amèrica, Àsia-Pacífic i EuropaMediterrània. Cada àrea geogràfica organitzarà entre una i dues taules rodones,
començant amb una breu presentació (a càrrec dels coordinadors regionals). Cadascuna
d'aquestes sessions permetrà a les diferents regions expressar els seus punts de vista i
exposar debats a l'entorn de les migracions globals.

Experiències
El Congrés Mundial MHI posa també l'accent en les actuacions i les pràctiques que s'han
dut a terme en l'àmbit de les migracions des de la societat civil. L'objectiu d'aquestes
sessions és fer participar aquests actors, i aprofitar la seva capacitat desvetlladora de la
realitat, cares a un replantejament del debat de les migracions.
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Les sessions "Experiències" s'organitzaran temàticament i es desenvoluparan a partir de la
presentació de pràctiques de diversa tipologia (polítiques, projectes, iniciatives).

"Jo també he estat immigrant"
Personalitats significatives d'arreu del món (músics, escriptors, científics, empresaris,
actors, polítics...) explicaran la seva experiència com a immigrants. Aquestes sessions
tindran, a més d'un alt valor vivencial i mediàtic, un fort component desvetllador d'espais
poc coneguts de les migracions.

Mirades
Sessió contínua de documentals produïts arreu del món per conèixer diferents
percepcions del fet migratori a través de la càmera de cine.

Exposicions
“Testimonios de Solidaridad”, organitzada per la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo i la ONG Solidaridad y Desarrollo.
“Demana tanda”, produïda per la Secretaria de Formació i Cultura de CONC amb la
col·laboració del Departament de Migracions de CONC.
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4.2 ESTRUCTURA GENERAL
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4.3 PROGRAMA DIA A DIA
DIJOUS 2

DE SETEMBRE

9,30-12,00
INSCRIPCIONS
12,00-13,30
SESSIÓ INAUGURAL
Presideix: Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall, President de la Generalitat de Catalunya
Conferenciant: Sr. Juan Goytisolo, escriptor
Intervencions:
Sr. Andreu Claret, Director del Congrés MHI i Director de l’Institut Europeu de la Mediterrània
Sra. Najat El Hachmi, escriptora
Sra. Mamphela Ramphele, Directora gerent, Banc Mundial
Sr. Assane Diop, Director executiu de l’Àrea de Protecció social, OIT
Sra. Berglind Ásgeirsdóttir, Secretària general adjunta, OCDE
Sr. Paul de Guchteneire, Cap de la secció de Migracions Internacionals, UNESCO
Sr. Raymond Hall, Director de l’Oficina regional per a Europa de l’ACNUR
Sr. Juan Enrique Vega, ACNUDH, Ambaixador en missió especial per al Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004.
16,30-19,00
DIÀLEGS (en paral·lel)
1. Remeses i Desenvolupament

3. La vessant humana de les migracion

• Coordinador: Dilip Ratha, Banc Mundial
• Presideix: Mamphela Ramphele, Banc Mundial
• Ponents: Thomas E. Leavey, International
Bureau Universal Postal Union; Stuart
Brocklehurst,
Visa
International
Service
Association, CEMEA Region; Mohamed
Khachani, Associació Marroquina d’Estudis i
Recerques sobre les Migracions (AMERM),
Marroc; Suhas Ketkar, Royal Bank of Scotland,
New York
• Relator: Dilip Ratha

• Coordinador: Xiang Biao, Centre on Migration,
Policy and Society (COMPAS), Univ. of Oxford
• Ponents: Merlinda Bobis, University of
Wollongong, Austràlia; Maliwan Khruemanee,
Siam Research and Education Centre, Tailàndia;
Maruxa de la Rocha Rubí, Creu Roja Espanyola;
Thein Oo, President, Burma Lawyers
• Relator: Nicola Piper, UNRISD, The Australian
National University

2. És possible gestionar les migracions?

• Coordinador: Eva Ostergaard, Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) & Steven
Vertovec, COMPAS, University of Oxford
• Ponents: Ninna Nyberg Sorensen, The Danish
Institute for International Studies; Jose
Itzigsohn, Brown University; Richard Black,
University of Sussex
• Relator: Steven Vertovec

4. Comunitats transnacionals i Diàspora

• Coordinadora: Erica Usher, OIM
• Ponents: Michèle Klein Solomon, OIM; Tomas
Achacoso, Ex-cap de la Philippines Overseas
Employment Agency; Marta
RodríguezTarduchy, Directora General d’Immigració del
Govern espanyol; Marc Sanderson, Dep.
Interior, Govern dels EUA
• Relator: Ali Jaouani, Ministère des Affaires
Sociales et de la Solidarité, Tunísia
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5. Migracions i Pluralisme religiós

6. Emigrar i caure malalt: la síndrome
d’Ulisses

• Coordinador: Jordi Moreras, Antropòleg
• Ponents: José Casanova, New School for Social
Research. NY; Stefano Allievi, Università degli
Studi di Padova; Joel Magallan, Asociación
Tepeyac, NY; Maruja Marla Asís, Scalabrini
International Migration Institute (SIMI), Filipines;
Mehmet Aydin, Ministre d’estat d’Afers
Religiosos, dels ciutadans turcs a l’extranger i
de les relacions amb els països túrquics.
• Relator: Jordi Moreras

• Coordinador: Joseba Achotegui, Psiquiatra,
Universitat de Barcelona (UB)
• Ponents: Juan Manuel Pardellas, periodista, El
País, Canarias 7; Silvia Elena Giorguli, El
Colegio de México; Can-Liêm Luong, psiquiatra,
Centre Minkowska (París), Ho Chi Minh University
(Vietnam)
• Relator: Zorka Domic, psychiatrist, Centre
Minkowska, París

16,00-19,00
1. TALLER DE CINEMA
Coordinador: Javier de Lucas, Universitat de València

DIVENDRES 3

DE SETEMBRE

9,30-10,30
SESSIÓ PLENÀRIA: TRANSFORMACIONS I GLOBALITZACIÓ
Presentador: José María Mendiluce, ex alt funcionari de Nacions Unides i escriptor
Ponents: Gabriela Rodríguez, Relatora Especial de la Comissió de Drets Humans de Nacions
Unides sobre els Drets Humans dels Immigrants i Massimo Livi Bacci, demògraf, Università degli
Studi di Firenze
10,30 - 11,00
Pausa-cafè
11,00 - 13,30
DIÀLEGS (En Paral·lel)
7. Integració regional i impactes
econòmics

8. Cooperació en la Gestió de les
Migracions: Global vs. Regional

• Coordinador: Jean-Pierre Garson, OCDE
• Ponents: Christian Connan, Ambaixador delegat
per al desenvolupament, França ; Gudrun Biffl,
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung,
Àustria; Daniela Bobeva, Banc Nacional de
Bulgària.
• Relator: Ghazi Hidouci, Ex ministre d'Economia
d'Algèria

• Coordinador: Peter Schatzer, OIM
• Ponents: Gustavo Mohar, consultor, Mèxic;
Gerry
van
Kessel,
Intergovernmental
Consultations on Asylum, Refugee and
Migration Policies in Europe, North-America and
Australia (IGC); Nafis Sadik, enviada especial
per al VIH/Sida a Àsia – Pacífic, ONU; Sami
Naïr, Université de Paris VIII
• Relator: Irena Omelaniuk, Editora en cap del
World Migration Report 2005
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9. Xarxes socials

11. Participació política dels immigrants

• Coordinadora: Rosa Aparicio, Universidad
Pontifica Comillas, Madrid
• Conferenciant: John Rex, Professor emèrit a la
Universitat de Warwick
• Ponents: Catherine Withol de Wenden, CERI Sciences Po, París; Ellie Vasta, Oxford University;
Estrella Rodríguez, Directora General d’Integració
dels Immigrants del Govern espanyol; Emira
Habiby Browne, The Arab-American Familiy
Support Center
• Relator: Alain Tarrius, EHESS, Centre d'Analyse
et d'Intervention Sociologiques (CADIS)

• Coordinador: Marco Martiniello, Centre
d’Étude de l’Ethnicité et des Migrations
(CEDEM), Université de Liège
• Ponents: John Mollenkopf, Center for Urban
Research, New York; John Solomos, Center for
the Study of Race and Ethnicity, City University,
Londres; Andrea Rea, GERME, Brussel·les;
Anver Saloojee, Ryerson University, Toronto;
Mohamed Chaib, Diputat al Parlament de
Catalunya
• Relator: Marco Martiniello

12. Tràfic de persones
10. Nous països d’immigració

• Coordinador: Robyn Iredale, University of
Wollongong, Austràlia
• Ponents: Thérèse Blanchet, Drishti Research
Centre, Bangla Desh; June Lee, OIM; Tasneem
Siddiqui, Refugee and Migratory Movements
Research Unit, University of Dhaka; Han
Yusheng,
director
adjunt
de
l’oficina
d’administració d’Entrada-Sortida, Ministeri de
Seguretat Pública, Xina
• Relatora: Thetis Mangahas, Inter-agency
counter-trafficking project, OIT

• Coordinador: Philippe Fargues. Consorci
Euromediterrani per a la Investigació Aplicada
en Migració Internacional, IUE, Florència
• Ponents: Mehdi Lahlou, Institut National de
Statistique et d'Économie Appliquée, Marroc;
Kemal Kirisci, Bogazici University, Istanbul;
Lisandro Pérez, Florida International University
• Relator: Refik Erzan, Bogazici University,
Istanbul

10,30-13,30
2. TALLER DE CINEMA
Coordinador: Javier de Lucas, Universitat de València
15,00 -16,00
JO TAMBÉ HE ESTAT IMMIGRANT
Presentador: Carles Duarte, lingüista i poeta
Convidats: Salwa al Shaibani, empresària; Jaskaran Kanwal, actor; Monica Zgustova, escriptora i
traductora; Sherif Jarju, mecànic, Associació Jama Kafó
16,30 - 19,00
SESSIONS EN PARAL·LEL
SESSIÓ REGIONAL: AMÈRIQUES

SESSIÓ REGIONAL: ÀFRICA

• Coordinador: Lelio Mármora, Instituto Nacional
de Estadística (INDEC), Argentina
• Ponents: Marcela Cerrutti, Centro Nacional de
Estudios de Población (CENEP), Argentina;
Nathan Glazer, Harvard University; Francisco
Alba, El Colegio de México; Francisco Carrión,
Ambaixadador d’Equador a Espanya
• Relatora: Marcela Cerrutti

• Coordinador: Aderanti Adepoju, Human
Resources Development Center, Lagos
• Ponents: B. Mumpasi Lututala, University of
Kinshasa; Eugene Campbell, University of
Botswana; Lebo Lehutso-Phooko, South African
Research Bank; Marema Touré Thiam, Banc
Central dels Estats d’Àfrica Occidental (BCEAO),
Senegal; John K. Anarfi, University of Ghana
• Relator: Ben Hadj Abdellatif, African Union,
Etiòpia
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EXPERIÈNCES (Workshops, seminaris i trobades)
Transnacionalització dels mercats laborals
i codesenvolupament

Gestió fronterera responsable
(México, Guatemala)

• Organitzador:
Reserachers
Alliance
for
Development (RAD), Migration Workind Group
• Coordinadora: Heba Nassar, Universitat d’El
Caire
• Ponents: Dilip Ratha, Banc Mundial; Philippe
Fargues, Consorci Euromediterrani per a la
Investigació Aplicada en Migració Internacional,
Institut Universitari Europeu, Florència; Ibrahim
Awad, OIT; Alexandre Kolev, Banc Mundial;
Nassib Ghobril, Saradar Investment House,
Líban

• Organitzador: El Colegio de la Frontera Norte (El
COLEF)
• Coordinador: Jorge Santibáñez, El COLEF
• Ponents: Rodolfo Cruz, El COLEF; Manuel
Angel Castillo, El Colegio de México; Fabienne
Venet, Sin Fronteras; Gustavo Mohar, consultor;
Patricia Lavagnino, Directora d’Assumptes
Consulars, Guatemala.

Immigració i mitjans de comunicació:
bones pràctiques per a la integració

• Organitzador: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales - MIGRACOM (UAB)
• Coordinador: Nicolás Lorite, MIGRACOM
(UAB)
• Ponents: Estrella Rodríguez Pardo, Directora
General d’Integració dels Immigrants, govern
espanyol; Denise Cogo, Universidade do Vale do

Immigració i els reptes del govern local
(Catalunya)
• Organitzador: Regidoria Delegada per al Pla
Municipal d'Immigració, Ajuntament de Barcelona
- Consorci de Recursos per a la Integració de la
Diversitat (CRID)
• Coordinadores: Maite de Muller i Teresa

Llorens
• Ponents:

Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul; Patrick Brunet,
Departament
de
Comunicació,
Université
d’Ottawa; Rinke Bok, Iriscope, Amsterdam; Josep
Gifreu, UNICA, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Montserrat Muñoz, Ajuntament
d'Olesa de Montserrat; Marta
Casas,
Ajuntament de Manlleu; Xavier Rubio,
Ajuntament de Manresa; Joaquín Changue,
Fátima Ahmed, Ajuntament de Barcelona;
Marisol Garrido i Isabel Copetudo, Ajuntament
de Santa Coloma de Gramanet; Josep
Palacios, Ajuntament de Mataró

Els immigrants al centre de l’experiència
migratòria: La protecció dels seus drets

• Organitzador: Comitè directiu Internacional per
a la Campanya Mundial per a la ratificació de la
Convenció sobre drets dels treballadors
migrants
• Ponents:
Mariette
Grange,
Comissió
Internacional Catòlica per a les Migracions
(CICM); Paul de Guchteneire, UNESCO;
Abdelhamid El Jamri, Comitè de les Nacions
Unides sobre els Treballadors Migrants; Eva
Querol, 18 de Desembre Catalunya; Myriam De
Feyter, 18 de Desembre Bèlgica; Prasad
Kariyawasam, Comitè de les Nacions Unides
sobre els Treballadors Migrants

Desenvolupament dels vincles comunitaris
(Equador, Espanya, Catalunya)

• Organitzador: Cáritas
• Coordinadors: Joaquim Giol i Jaime Atienza,
Cáritas
• Ponents:
Vicente
Martínez;
Francisco
Aperador, Cáritas; Juana Martín, Càritas de
Barcelona; Núria Camps i Aliou Diao, Fons
Català de Cooperació

Migracions i SIDA
• Organitzador: UNFPA
• Coordinador: Raquel Child, UNFPA
• Ponents: Mario Bronfman, Ford Foundation; Alix
Adrien, McGill University, Montreal; Kouadaogo
Ouédraogo UNFPA Dakar; Lyubov Erofeeva,
Moscou

16,30-19,00
3. TALLER DE CINEMA
Coordinador: Javier de Lucas, Universitat de València
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DISSABTE 4 DE SETEMBRE
9,30-10,30
SESSIÓ PLENÀRIA: DIVERSITAT CULTURAL I JUSTÍCIA
Presentadorr: Marina Subirats, Cinquena tinent d’alcalde, Regidora ponent d’Educació,
Ajuntament de Barcelona
Ponents: Thoraya Obaid, Directora Executiva de l’UNFPA i Tahar Ben Jelloun, escriptor
10,30 - 11,00
Pausa Cafè
11,00 - 13,30
DIÀLEGS (En paral·lel)
13. Mercat laboral i sostenibilitat

16. Percepcions de les Migracions

• Coordinador: Manolo Abella, OIT
• Ponents: Philip Martin, Cooperative Efforts to
Manage Emigration (CEME), University of
California; Shamit Saggar. University of Sussex;
Sylvia Zappi, Periodista, Le Monde ; Pang Eng
Fong, Wee Kim Wee Center, Singapore
Management University; Joan Coscubiela,
CCOO de Catalunya
• Relatora: Carlota Solé, Universitat Autònoma
de Barcelona

• Coordinador: Teun Van Dijk, Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Barcelona
• Ponents: Omayma Abdel-Latif, periodista, Al
Ahram, El Caire; Reginal Appleyard, The
University of Western Australia; Philomena
Essed, University of Amsterdam; Gema Martín
Muñoz, Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)
• Relator: Miquel Àngel Essomba, Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)

14. Bon govern i corresponsabilitat

17. Aprendre a conviure: les eines de
l’educació

• Coordinador:
Sílvia
Carrasco,
Institut
d’Infància i Món Urbà (CIIMU), Barcelona
• Ponents: Liesbeth De Block, Centre for the
Study of Children, Youth and Media (CHICAM);
Jagdish Gundara, International Centre for
Intercultural Studies, University of London;
Amina Bargach, psiquiatra infantil, Marroc;
Jasmine Zine, Ontario Institute for Studies in
Education, University of Toronto
• Relatora: Cecilia Montero, antropòloga

• Coordinadora: Gabriela Rodríguez, ONU
• Ponents: Luis Monzón, OIM, Costa Rica;
Marco Badilla, Director d’Immigració de Costa
Rica; Magdalena Carral, Instituto Nacional de
Migración, México; Consuelo Rumí, Secretària
d’Estat d’Immigració, govern espanyol
• Relatora:
Nouzha
Chekrouni,
Ministra
Delegada per a la Comunitat Marroquina
Resident a l’Estranger

15. Gènere i Golbalització
18. Exclusió social i segregació
• Coordinador: Luis Mora, UNFPA
• Ponents: Jean D'Cunha, UNIFEM Asia-Pacific
Program on Migration; Esohe Aghatise, Coalition
Against Trafficking in Women (CATW); Patricia
Pessar, Yale University; Marina Subirats,
Ajuntament de Barcelona; Patricia Olamendi,
Subsecretària per als Assumptes Globals, Govern
de Mèxic
• Relator: Luis Mora, UNFPA

• Coordinador:
Joaquín
Arango, Instituto
Universitario Ortega y Gasset
• Ponents: Kay Hampton, Commission for Racial
Equality, Regne Unit; Carl-Ulrik Schierup,
Swedish National Institute for Working Life;
Graeme Hugo, The University of Adelaide;
Guillermina Jasso, New York University; Teresa
Bravo, Directora General de Coordinació de
Polítiques Migratòries d’Andalusia
• Relator: Ricard Gomà, Ajuntament de
Barcelona
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10,30-13,30
4. CONCLUSIONS DEL TALLER DE CINEMA
Coordinador: Javier de Lucas, Universitat de València
15,00 -16,00
JO TAMBÉ HE ESTAT IMMIGRANT
Presentador: Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya
Convidats: Valentí Fuster, Cardiòleg a la Mount Sinai School for Medecine, NY; Demetrios
Papademetriou, codirector i cofundador del Migration Policy Institute, Washington; Fang-Yong Du,
empresari; Adriana Salazar, presidenta de la Casa de Colòmbia de Barcelona
16,30 - 19,00
SESSIONS EN PARAL·LEL
SESSIÓ REGIONAL: ÀSIA – PACÍFIC
• CoordinaDor: Manolo Abella, OIT
• Ponents: Rogelia Pe-Pua, University of NSW,
Australia; Diana Wong, Institute of Malaysian
and International Studies (IKMAS); Nasra Shah,
Kuwait University; Brenda Yeoh, National
University of Singapore; Binod Khadria,
Jawaharlal Nehru University Nova Delhi
• Relator: Dang Nguyen Anh, Institue of
Sociology, Hanoi

•
•

•

SESSIÓ REGIONAL: EUROPA MEDITERRÀNIA
Coordinadors: Andreu Claret, Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed) i Anna
Terrón, Patronat Català Pro-Europa
Ponents: Ibrahim Awad, OIT, Egipte; Alvaro de
Vasconcelos, Institut d’Estudis Estratègics i
Internacionals, (IEEI), Lisboa; Bichara Khader,
Centre d'Études et de Rechercher sur le monde
arabe (CERMAC), Université Catholique de
Louvain; Rainer Münz, Hamburg Institute of
International Economics; Mehmet Aydin,
Ministre d’Estat de Turquia
Relator: Miguel Pajares, CERES, CC.OO.
Catalunya

EXPERIÈNCIES (Tallers, seminaris i trobades)
La Dimensió humana de la seguretat
(Catalunya, Marroc, Espanya)

Memòria de la immigració

• Organitzadors: Escola de Policia de Catalunya i
Centre UNESCO de Catalunya
• Coordinadora: Sílvia Cedó, Centre UNESCO
de Catalunya
• Ponents: Francesc Guillén, Escola de Policia
de Catalunya; Abdallah Saaf, EuroMeSCo
• Relator: Daniel Mundet, Centre UNESCO de
Catalunya

• Organitzadors: Museu d’Història de la
Immigració a Catalunya – Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs
• Coordinadora: Imma Boj, Museu d’Història de
la Immigració a Catalunya
• Conferenciants: Salvador Cardús, sociòleg;
Jacques Toubon, Mission Nationale pour le
Centre de ressources et de mémoire de
l’immigration, França
• Ponents: Luc Gruson, Agence pour le
Développement des Relations Interculturelles,
París; Catharine Rew, People’s History Museum,
Manchester; Claire Simard, Musée de la
Civilisation, Québec; Marco Antonio Xavier,
Memorial do Imigrante, Sao Paulo; Ramón
Villares, Consejo de Cultura Gallega

Agents de desenvolupament: el cas dels
temporers (Catalunya, Colòmbia, Marroc)

• Organitzador: Fundació Pagesos Solidaris
• Coordinadora: Maria Peix, Fundació Pagesos
Solidaris
• Ponents: Joan Josep Vergé ; Daniel Garcia,
Fundació Pagesos Solidaris; Edgar Colorado,
Cooperativa de Guasca, Colòmbia; Zakia Saidi,
Associació Al-Mostakbal, Marroc; Mohamed
Berdouni, Marroc; Sonia Amado, tierraUNA,
Colòmbia; José Manuel Ojeda, Romania
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Investigació aplicada i intervenció en
l’àmbit de les migracions (Espanya)

Trobada de revistes: literatura i migracions
(França, Algèria, Turquia)

• Organitzador: IV Congrés sobre la Immigració a
Espanya
• Coordinador: Carles Serra
• Ponents: Javier Mahía, Asociación Comisión
Católica Española de Migraciones, ACCEM–
Asturias; Jordi Pascual, AEP Desarrollo
Comunitario; Ramón Flecha i Omar Aguerd,
Centre Especial de Recerca en Teories i
Pràctiques Superadores de Desigualtats
(CREA), UB; Adriana Kaplan, Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)

• Organitzador:
Association
des
Revues
Plurielles
• Coordinadoar: Fanny Servole, Association des
Revues Plurielles
• Ponents: Marie Virolle, Algérie Littérature 7
Action; Murat Erpuyan, Olusum / Genèse

Gènere i globalització: presentació
d’estudis i publicacions

• Organitzador: UNFPA
• Coordinador: Luis Mora, UNFPA
• Ponents: Mary Nash, Universitat de Barcelona
(UB); Jean D’Cunha, UNIFEM; Esohe
Aghatise, Coalition Against Trafficking in
Women (CATW)

Polítiques d’acollida (Catalunya)

• Organitzador: Secretaria per a la Immigració,
Generalitat de Catalunya
• Coordinadora: Heike M. Martínez, Secretaria
per a la Immigració
• Ponents: Isabel Basterra, treballadora social,
Alemanya; Josep Palacios Manuel, Ajuntament
de Mataró; Fernando Miguel, Instituut voor
Multiculturele Ontwikkeling, Utrecht; Salwa
L’Aouaji Gharbi, Intercultura; Jean Bosco
Botsho, Intercultura; Rafael Crespo Ubero,
Intercultura; Carlos Clemente, Director general
d’immigració, gobern de la comunitat de Madrid
• Relator: Marc Dueñas

16,30-19,00
5. TAULA RODONA AMB DIRECTORS DE CINEMA

• Presenta: Javier de Lucas, Universitat de València
• Ponents: Denis Chouinard, director de cinema, Quebec, Canadà; Yamina Benguigui, directora de cinema,
França; Carles Bosch, director de documentals, Catalunya, Espanya; Juan José Téllez, periodista,
Producciones 7, Canal Sur
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DIUMENGE 5

DE SETEMBRE

9,30-12,00
DIÀLEGS (En paral·lel)
19. Migració sense fronteres

22. Ciutats frontera

• Coordinador: Paul de Guchteneire, UNESCO
• Ponents: Han Entzinger, Erasmus Universiteit
Rotterdam; Carles Campuzano, diputat al
Congrés dels Diputats; Mehmet Ugur, University
of Greenwich
• Relator: Nigel Harris, University College,
Londres

• Coordinador: Natàlia Ribas, LAMES, CNRS
Aix-en-Provence
• Ponents: Mercedes Jiménez, antropòloga,
Colectivo Al Jaima; Ronald Skeldon, Sussex
University; Ali Bensaad, Institut de Recerques i
Estudis sobre el Món Àrab i Musulmà
(IREMAM), Université d'Aix-Marseille 1; Jorge
Santibáñez, El COLEF
• Relators: Ali Bensaad i Ronald Skeldon

20. Ciutadania
• Coordinador: Ricard Zapata, Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Barcelona
• Ponents: Rainer Bauböck, Austrian Academy of
Sciences; Graziano Battistella Scalabrini
International Migration Institute (SIMI), Itàlia
Maruja Marla Asís, SIMI, Filipines; Víctor
Alejandro Espinoza, El Colegio de la Frontera
Norte
• Relator: Ricard Zapata

23. Migracions, pluralisme cultiral i
identitat

• Coordinador: Isidor Marí, Europa Diversa
• Moderadora: Adela Ros, Secretària per a la
Immigració, Generalitat de Catalunya
• Conferenciant:: Xavier Rubert de Ventós, filòsof
• Ponents: Kalpana Das, Institut Interculturel de
Montréal; Maxine Reitzes, Human Science
Research Council, Pretoria; Ananya Roy,
University of California at Berkeley
• Relator: Jordi Sànchez, Fundació Jaume Bofill,
Barcelona

21. Refugiats, sol·licitants d’asil,
immigrants forçats
• Coordinador: Stephen Castles, University of
Oxford
• Ponents: Joanne Van Selm, Migration Policy
Institute, Washington; Bhuppinder S. Chimni,
West Bengal National University of Juridical
Sciences, Calcuta; Carlos Boggio, ACNUR
Espanya

24. Respostes polítiques a les migracions
irregulars i al contraban de persones
• Coordinador: Robert G. Paiva i Frank Laczko,
OIM
• Ponents: Krerkphong Pukprayura, Royal Thai
Police; Eliseo Aja, Universitat de Barcelona (UB);
Jonas Widgren, International Centre for Migratoin
Policy Development, Viena; Barry P. Gilder,
Director general, Departament d’Interior, Sudàfrica; María Ochoa-Llidó, Consell d’Europa
• Relator: Elizabeth Thomas-Hope, University of
the West Indies at Mona, Jamaica

12,00 - 12,30
Pausa cafè
12,30-14,00

SESSIÓ DE CLOENDA
Presidirà: Excm. Sr. Manuel Marín, President del Congrés dels Diputats
Hi intervindran:
• Sr. Jan Karlsson, co-president de la Comissió Global sobre Migracions Internacionals
• Sr. Brunson McKinley, director general de l’Organització Internacional de les Migracions (OIM)
• Hble. Sr. Josep Bargalló, conseller en cap de la Generalitat de Catalunya
• Excm. Sr. Joan Clos, Alcalde de Barcelona i President del Fòrum Barcelona 2004
• Excm. Sr. Ricard Pérez Casado, President de la Comissió delegada de l’IEMed
Relator final: Sr. Manolo Abella, director de la Divisió de Migracions Internacionals de la OIT
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5. ELS OBJECTIUS DEL CONGRÉS MHI
•

Posicionar el debat de la Migració des de la iniciativa del 2004, és a dir, des de
Barcelona, Catalunya i Espanya, en l’agenda mundial, i en conseqüència amb una
sensibilitat internacional amb voluntat d’incidència en el debat global sobre aquest
tema.

•

Aportar un marc de referència susceptible de ser utilitzat per les institucions en
benefici de les iniciatives que actualment estan gestionant.

•

Realitzar una iniciativa útil que orienti el Congrés cap a la consecució d’uns
resultats.

•

Positivitzar la immigració i situar-la com un dels reptes més importants del segle
XXI.

•

Despertar una nova consciència en relació amb la migració amb l’objectiu de
reduir les potencials divergències d’interessos sorgides entre els països d’origen,
trànsit i destí. Contribuir a canviar el concepte y l’opinió sobre les migracions.

•

Desenvolupar perspectives globals i cooperatives a nivell regional i
internacional en relació amb la gestió de la política migratòria. Aportar un marc de
referència per als processos d’ universalitat de drets, normatives internacionals i
marcs globals reguladors. En aquest sentit, contribuir a la divulgació d’iniciatives de
primer ordre.
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6. U NA TROBADA SINGULAR
Una plataforma d’idees
El Congrés Mundial MHI vol configurar-se com una tribuna per la difusió d’idees noves i
realistes, així com de propostes que esdevinguin un referent per al debat dels propers anys
sobre moviments humans i immigració. Es pretén incorporar una visió més real, menys
estereotipada, que afronti la complexitat del fet migratori. L’MHI posarà totes aquestes
idees al servei de les institucions i organitzacions d’àmbit estatal i internacional que
gestionen l’agenda de les migracions i, en general, al servei de la societat civil. D’aquesta
forma, el Congrés MHI jugarà un paper inspirador de futurs debats i aportarà idees i
propostes per a la gestió de les polítiques migratòries.

Implicació de les Institucions Internacionals, els governs i les ONG
L’èxit del Congrés es mesurarà en bona part pel nivell de realitats, experiències i
perspectives que sigui capaç de recollir i posar en contacte. El Congrés Mundial MHI
combinarà els objectius, les iniciatives i les idees de les institucions participants, i els
oferirà visibilitat a les iniciatives existents i un espai innovador i alternatiu per a la
comunicació, la relació i el debat. El Congrés MHI és un dels pocs esdeveniments que ha
aconseguit reunir totes les institucions internacionals que actuen en l’àmbit de les
migracions. Aquestes institucions estan implicades tant en l’organització dels debats, com
en el desenvolupament de les conclusions del Congrés durant els pròxims anys. De la
mateixa manera, el govern català i el govern espanyol han participat des de l’inici donant
suport a l’organització del Congrés MHI. I al seu torn, hauran de tenir en compte les
conclusions que en sorgeixin per orientar les polítiques migratòries dels pròxims anys.

Una visió policèntrica
El Congrés es planteja transmetre una visió policèntrica dels actuals moviments migratoris.
Aquest fet quedarà reflectit tant en l’estructura del Congrés, com en les temàtiques
escollides, en l’origen dels participants i en les metodologies emprades. Però alhora cal
remarcar que s’ha fet un gran esforç perquè en cada sessió es mantingui la diversitat en el
perfil dels participants: acadèmics, representants de governs, diputats, regidors,
representants d’ONG, representants d’associacions d’immigrants, directors de cinema,
periodistes, escriptors... De la mateixa manera, s’ha vetllat perquè en cada sessió hi hagi
un equilibri des del punt de vista de la procedència geogràfica dels ponents.
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7. COM TREBALLAREM?
DIÀLEGS

SESSIONS
REGIONALS

EXPERIÈNCIES

Coordinadors/e
- Dissenyen la
sessió
- Plantegen les key
questions
- Animen el debat
entre els ponents
- Supervisen les
conclusions

Ponents

Debat

Intervenen analitzant i
fent propostes d’actuació
en cada sessió.

Els participants debaten
sobre les propuestas
d’actuació
en
cada
sessió.

Relator
Inicia el debat amb els
participants a la sessión
(planteja preguntes al públic).
Recull els resultats del debat

Comitè de Continguts
(Comitè Científic + Comitè Organitzador)
Recull els resultats de tots els debats
Proposa les conclusions finals

CONCLUSIONS
El Relator General llegeix les
conclusions finals
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PARTICIPANTS

8. ESTRUCTURA DELS DEBATS
Itineraris temàtics
•

Economia i desenvolupament
Remeses i desenvolupament
Integració regional i impactes econòmics
Mercat laboral i sostenibilitat

•

Regulació i gestió
És possible gestionar les migracions?
Cooperació en la gestió de les migracions: global vs. regional
Bon govern i corresponsabilitat

•

Actors
El vessant humà de les migracions
Xarxes socials
Gènere i globalització
Refugiats, sol·licitants d’asil i immigrants forçats

•

Temes emergents
Comunitats transnacionals i diàspora
Nous països d’immigració
Percepcions de les migracions
Migracions sense fronteres
Ciutats frontera

•

Integració
Migracions i pluralisme religiós
Participació política dels immigrants
Aprendre a conviure: les eines de l’educació
Ciutadania
Migració, pluralisme cultural i identitat

•

Efectes no desitjats
Emigrar i caure malalt: La síndrome d’Ulisses
Tràfic de persones
Exclusió social i segregació
Respostes polítiques a les migracions irregulars i al contraban de
persones
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Perspectiva geogràfica
•
•
•
•

Àfrica
Àsia-Pacífic
Amèriques
Europa-Mediterrània

Des de l’Experiència
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió fronterera responsable
El paper dels mitjans de comunicació com a eina d’integració
Els migrants al centre de l’experiència migratoria: la protecció dels seus drets
Transnacionalització dels mercats laborals i codesenvolupament
La immigració i els reptes del gover local
Migracions i SIDA
Desenvolupament dels vincles comunitaris
Cinema i Immigració I: taller
Cinema i Immigració II: taula rodona amb directors de cinema
La dimensió humana de la seguretat
Agents de desenvolupament: el cas dels temporers
Memòria de la immigració
Recerca aplicada i intervenció en l’àmbit de les migracions
Polítiques d’acollida
Trobada de revistes: Literatura i migracions
Gènere i globalització: presentació d’estudis i publicacions
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9. T EMES DE DEBAT
9.1 ITINERARIS TEMÀTICS
ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT
Pot ser la immigració vista com un dels factors de creixement i desenvolupament
econòmic més important del segle XXI?
Per què la immigració no és vista com un dels factors de creixement econòmic més
importants del segle XXI? Cal trencar amb la imatge de la immigració com un
efecte no desitjat del subdesenvolupament. La immigració és un factor
d’enriquiment perquè genera i mou capital econòmic i capital social, perquè
estableix ponts de relació entre països que poden esdevenir, amb una gestió
adequada, autèntics ponts de desenvolupament. Si es vol que d’aquest
desenvolupament se’n beneficiïn tant les societats emissores d’immigració, com les
societats receptores, cal que hi hagi un debat sobre els models actuals de
regulació i la seva utilitat, sobre com les noves vies de gestió de la immigració
poden adoptar la cooperació com a principi, i sobre una nova dimensió econòmica
del món que és essencialment humana.
DIÀLEGS
1. Remeses i desenvolupament
Cal ressaltar l’impacte de les remeses dels treballadors migrants en el desenvolupament
•
•
•
•

Quines són les tendències en els fluxos de remeses a països en vies de desenvolupament
en comparació a altres tipus de fluxos econòmics externs?
Quin és l'impacte de desenvolupament de les remeses, especialment en relació al
creixement i la pobresa en els països d'acollida? I quin és l'impacte en els països d'origen?
Quines polítiques poden reduir potencialment els costos de les remeses?
Com es poden utilitzar les remeses per promoure un accés més gran als serveis financers
en els països d'enviament i de recepció?

2. Integració regional i impactes econòmics
El paper dels fluxes migratoris internacionals en la globalització de l’economia i la
integració regional
•

•
•
•

Poden la integració regional, l'ampliació de la liberalització comercial i els augments en
inversió estrangera directa ser una alternativa per reduir l'incentiu a emigrar en els països
amb un potencial d'emigració elevat i contribuir a promoure moviments de migració
ordenats?
Quins són els factors d’una integració regional reeixida?
Podem proposar mesures per accelerar la convergència econòmica i un ús millor del capital
humà i financer dels migrants?
Quin rol poden jugar les migracions i les polítiques de desenvolupament en aquest context
per promoure moviments humans ordenats?
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3. Mercat laboral i sostenibilitat
Poden funcionar els programes per a mà d'obra immigrant sense violar els drets humans
individuals dels treballadors?
•

És probable que s’ampliïn els programes per a mà d’obra immigrant a causa de la
necessitat cada vegada més gran de treballadors a les regions riques i perquè són la
política preferent per als països que necessiten més treballadors però que no estan
disposats a tenir més població. Els governs d’origen també veuen avantatges en aquest pla
d’immigració temporal, ja que els treballadors especialitzats tornen i perquè els que no
marxen acompanyats de la seva família acostumen a enviar més diners a casa. Això no
obstant, els governs hostes creuen que els immigrants es quedarien per sempre si se’ls
donessin els mateixos drets que els ciutadans i els immigrants permanents. Aquest fet
planteja un dilema a les democràcies liberals. Com és possible que a les seves societats
els treballadors immigrants no tinguin els mateixos drets? I d’altra banda, com se sent el
«treballador immigrant» quan se’l priva dels seus drets?
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REGULACIÓ I GESTIÓ
Regulacions globals, gestió coherent, responsabilitats compartides i polítiques
cooperatives. Nous reptes per a la gestió migratòria.
Les regulacions globals, la gestió coherent, les responsabilitats compartides i les
polítiques cooperatives constitueixen la base dels nous reptes per a la gestió
migratòria. La naturalesa àmplia i consolidada del fenomen migratori obliga a
abandonar els plantejaments essencialment defensius, tenint en compte el gran
nombre d'actors polítics que hi ha implicats. En el terreny de la gestió, cal apostar
clarament per la cooperació internacional i interregional, que ha d'implicar amb
força els governs a través de la corresponsabilitat i les mesures compartides.
Només a partir de la gestió compartida de les migracions es poden fer polítiques
laborals i de promoció econòmica encertades. La regulació dels moviments
humans no ha d'impedir una entesa entre diferents governs amb interessos
complementaris en matèria d'immigració, sinó que ha de ser la base per a la
normalitat en aquest terreny.
DIÀLEGS
1. És possible gestionar les migracions?
Una aproximació comprehensiva a la gestió de les migracions
•

•
•

Com poden els governs posar en relació la migració assistida, la migració forçosa, la
migració gestionada i la migració i el desenvolupament així com molts altres temes
interrelacionats com ara la salut dels immigrants, els drets dels immigrants i la dimensió de
gènere en les seves polítiques i plans d’immigració? És factible?
Quins són els arguments a favor d’un plantejament global de la gestió de la immigració?
Quins són els elements primordials que s’haurien d’incloure en aquest plantejament?
Existeixen límits a les polítiques d’immigració? S’haurien d’incloure les polítiques
d’immigració en les agendes de desenvolupament i comerç, entre altres, i viceversa?

2. Cooperació internacional i gestió de les migracions: global vs regional
La cooperació regional és un valor afegit a la gestió de les migracions?
•
•
•

Cooperació internacional en la gestió de les migracions – global vs regional- és una
iniciativa d’èxit?
Quines similituds i quines diferències distingeixen els processos regionals i quins trets
comparteixen? Són els fòrums regionals una alternativa viable, o pot ser una millor opció
per tal de revisar les qüestions migratòries d’una forma cooperativa?
Quin és el rol de la recentment creada Comissió Global de Migracions Internacionals en
aquest context?

3. Bon govern i corresponsabilitat
El fenomen migratori en el món globalitzat és beneficiós tant per als països d’origen com
de destinació dels treballadors migrants. Tanmateix, s’observen aspectes crítics:
•
•
•
•
•

Factors d’atracció i falsa percepció sobre oportunitats laborals
Falta de capacitat de contenció en els països d’origen per culpa de les desigualtat i les
violacions dels drets humans
Necessitat de protecció consular en totes les etapes del procés migratori
Impunitat de les xarxes de trata de persones i tràfic de migrants
Vulnerabilitat dels migrants en les accions d’interceptació, detenció, deportació, repatriació
i reintegració
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ACTORS
De quina manera la mobilitat humana converteix els migrants en actors dels canvis
globals, culturals, socials i polítics?
Els actors de les migracions han esdevningut protagonistes de grans canvis socials
en aquest tombant de segle. Han canviat els motius que els mouen d'un lloc a un
altre. Les trajectòries de la migració defineixen itineraris nous, canviants i
reversibles, però sobretot projecten la imatge del migrant com una persona que
construeix un projecte personal. La mobilitat de les persones genera, a més, xarxes
que teixeixen comunitats transnacionals al món, nous projectes vitals emancipadors
(per a les dones, per als joves, per a les comunitats polítiques...). Encara queda per
resoldre desplaçaments humans que són conseqüència de les guerres i de les
desigualtats. I al mateix temps, cal tenir molt en compte que darrere de cada
projecte migratori s'hi amaga una gran riquesa humana, social i política.
DIÀLEGS
1. El vessant humà de les migracions
Per què hi ha mobilitat humana al segle XXI?
•
•
•

Qui són els migrants i quina és la seva història? Perquè emigren, què en pensen, com se
senten?
Perquè els mitjans de comunicació no mostren el vessant humà dels migrants? Aquest
vessant humà pot influir en les polítiques estatals?
Com podem aconseguir una comprensió mútua entre els nadius i els migrants? Què és allò
essencialment comú de les diferents experiències migratòries?

2. Xarxes socials
Com les xarxes socials poden salvar els immigrants de l’explotació i de les violancions
dels drets humans
•
•
•
•

El capital social institucional: el món de les xarxes de comunicació i serveis per humanitzar
les ciutats d’avui i com les habiten els immigrants
El capital social informal: xarxes familiars, d’amistat, de nacionalitat, de mans amigues i
rostres coneguts entre la massa solitària
El capital social en perpètua reconstrucció: associacions d’inmigrants i ONG d’ajut
Qui és qui: la pertanyença a una xarxa ètnica, professional, esportiva, religiosa... a l’arrel de
les identitats personals i de les servituts i poders d’algú

3. Gèner i globalització
Gènere, desenvolupament i aspectes socio-culturals de les migracions en el context de la
globalització
•
•
•

Migracions internacionals. Relació i conseqüències amb les polítiques socials. Els casos
d’Amèrica, Àfrica, Àsia-Pacífic i Europa.
L’empoderament de dones migrants
Globalització econòmica, crisi financera i explotació comercial sexual: tendèncias i
desafiaments
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4. Refugiats, sol·licitants d'asil i immigrants forçats
Efectes d'un nou ordre mundial
•
•
•
•

Perquè la immigració forçosa és part integral d’un nou ordre econòmic i polític global?
Quines són les causes fonamentals de les migracions forçoses, i com estan relacionades a
les desigualtats en termes globals respecte dels recursos econòmics i el poder?
Com és l’experiència de desplaçament en un món en què cada vegada més es posa els
sol·licitants d’asil sota sospita i se’ls tracta amb menyspreu?
Com poden ser més importants les polítiques d’inversió, comerç, propietat intel·lectual i
desenvolupament que les polítiques migratòries mateixes en el marc dels fluxos migratoris?
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TEMES EMERGENTS
Podem imaginar noves referències que donin raó dels nous itineraris i destins
d'immigració, de la creació de noves xarxes socials ciutadanes i de les comunitats
transnacionals emergents?
La generalització (globalització) dels moviments humans, la construcció d'itineraris
que trenquen amb la clàssica dicotomia entre països emissors i països receptors.
La presència consolidada de comunitats d'immigrants a tots els continents,
obliguen a un canvi de percepció respecte de les migracions. Ens podem
preguntar fins a quin punt els mitjans de comunicació mostren aquests canvis, o
fins a quin punt les polítiques eminentment restrictives han quedat superades per la
pròpia realitat. Aquest procés global ja no informa només de l'arribada de persones
a societats benestants, sinó de les comunitats transnacionals presents a tot el món,
o de noves formes de vida sorgides al voltant de les ciutats-frontera.
DIÀLEGS
1. Comunitats Transnacionals i Diàspores
Un repte per a la teoria i les polítiques públiques?
•
•
•
•

Les famílies transnacionals dels immigrants: quines són les conseqüències de la paternitat
transnacional?
La participació política transfronterera dels immigrants posa en dubte les institucions
nacionals de ciutadania i de presa de decisions?
Com pot el suport i el compromís transnacional dels immigrants estimular projectes de
desenvolupament local en els seus llocs d’origen?
Amb quines polítiques es pot augmentar el potencial de les pràctiques transnacionals dels
migrants que afavoreixen la democratització, el desenvolupament i la millora de les
concidions de vida?

2. Nous països d'immigració
Factors d’emigració i d’immigració actuen simultàniament en els mateixos països
•
•
•
•

Canvis globals: els recorreguts disponibles per als futurs immigrants s’han traçat de nou al
mapa i s’han ampliat al món sencer.
Desenvolupaments regionals: nous diferencials en matèria de seguretat política i
econòmica entre països fronterers.
Causes locals: als països en què apareix la immigració sovint hi ha un buit legal en temes
relacionats amb l’entrada i l’establiment d’estrangers.
Les conseqüències del trànsit com a nova forma de migració a mitjà i llarg termini encara
s’han d’analitzar des de diversos punts de vista: econòmic, polític, social i legal.

3. Percepcions de la immigració
El discurs sobre l’”Altre”
•
•
•

Com es representa la immigració en els discursos dominants (d’elit) a la societat, per
exemple en el discurs polític, el discurs dels mitjans de comunicació, el discurs educatiu, el
discurs científic, el discurs legal, el discurs empresarial i el discurs burocràtic?
Quina és la funció d’aquests discursos i representacions en la reproducció dels prejudicis
ètnics i el racisme i en la resistència contra aquests fenòmens?
Quina és la influència –o la manca d’influència– dels discursos d’oposició en matèria
d’immigració sobre les protestes sobre immigrants i minories?
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•

Com es poden resoldre els discursos i representacions alternatius perquè puguin continuar
amb el desenvolupament cap a societats no racistes, diverses i multiculturals?

4. Migració sense fronteres
Migracions i Drets Humans: Cap a un món sense fronteres?
•
•

•

La Declaració Universal dels Drets Humans afirma que «Tota persona té dret a abandonar
qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi» (article 13-2).
El dret a emigrar i immigrar no està repartit de manera uniforme: els ciutadans dels països
del Primer Món gaudeixen d’una llibertat de moviment considerable, mentre que les
persones dels països menys desenvolupats es troben bloquejades per controls a la frontera
i sistemes de visat. L’accés a la mobilitat internacional representa una font important de
desigualtats entre les persones.
Per millorar aquesta situació, és necessari replantejar-se a fons les polítiques i pràctiques
en matèria d’immigració. Podem concebre un món sense fronteres en què la llibertat de
moviments constitueixi un dret fonamental, que ofereixi a tots els éssers humans el dret a
sentir-se com a casa a qualsevol part del món? Un món sense fronteres pot ser una de les
respostes més absolutes als reptes dels drets humans en una era de globalització.

5. Ciutats frontera
Migracions globals, ciutats globals, fronteres globals
•

La perspectiva de treball d’aquestes ciutats frontereres ubicades a tres llocs diferents del
món pretén un debat amb temes relacionats amb les migracions i la globalització des la
triadització de l’economia. La triadització de l’economia crea un marc per l’economia global
dividit en tres blocs: Europa, Sudest Asiàtic i Nord Amèrica, que al mateix temps
desenvolupen dinàmiques de centre-perifèria tot reforçant les disparitats econòmiques. En
concret poder posar en comú processos de migracions globals, tancament de fronteres,
deslocalització industrial i mestissatge cultural en uns espais concrets que són ciutats
fronteres de la triadització, pot ser un bon començament per una reflexió crítica de tots
aquests canvis.
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INTEGRACIÓ
Com pot la diversitat cultural esdevenir uns dels eixos de l'aprofundiment
democràtic i de la justícia en el món?
La diversitat humana és un repte que es pot transformar en solucions socials i
polítiques que aprofundeixin en la democràcia al món. Cal partir del fet que les
persones immigrades connecten dos móns i els enriqueixen tots dos. És possible
plantejar la integració dels immigrants en el país d'acollida sense trair aquesta
idea? És possible una redefinició de les democràcies occidentals per encabir la
diversitat cultural, religiosa i les mateixes aspiracions polítiques dels immigrants?
Una revisió dels principis bàsics de les democràcies liberals pot redescobrir pautes
que ja són pròpies de les societats occidentals per gestionar la diversitat? I al
mateix temps, implicar els immigrants en les reformes polítiques pot ser un revulsiu
per a les reformes polítiques i socials a altres llocs del món?, i un aprofundiment en
la democràcia al món?
DIÀLEGS
1. Migracions i pluralisme religiós
Les aportacions cíviques de les comunitats religioses immigrades
•

El creixement de la pluralitat religiosa en el si d’una societat no és incompatible amb la seva
secularització, però planteja nous interrogants sobre les aportacions cíviques dels diferents
col·lectius que composen aquesta societat. La manera com l’espai social acull les
contribucions actives en matèria de cohesió social que són proposades per les comunitats
religioses sorgides de la immigració, ja no poden ser considerada únicament com a
indicador de la seva voluntat d’integració, sinó com a decidida proposta de participació
social en clau de ciutadania.

2. Participació política dels immigrants
Promoure una representació justa per als immigrants i els seus descendents
•
•
•

Com es pot explicar l’aparició de polítics electes amb èxit d’origen immigrat a nivell local?
Què es considera una representació política justa dels immigrants a nivell local?
Com encoratjar-la (acció positiva, acció afirmativa, redefinició dels districtes electorals,
etc.)
• Quina és la diferència de tenir una classe política socialment representativa a nivell local?
Es compararà la situació en dues ciutats europees (Brussel·les i Birmingham) i en dues ciutats
nord-americanes (Nova York i Toronto)

3. Aprendre a conviure: les eines de l’educació
L’impacte dels moviments humans i les migracions a escala global i local en les vides i les
relacions socials dels infants i els joves
•
•
•

Com es veurien afectades les nostres idees i conceptes sobre els moviments humans i les
migracions si els repensessim des de la perspectiva dels infants i dels joves?
És possible comprendre els processos i els efectes dels moviments humans i les
migracions en els infants i joves exclussivament des de la perspectiva sud-nord o est-oest?
Com hi contribueixen els moviments inversos?
És possible desvincular-los en les accions adreçades a fer-hi front o a identificar les
respostes positives i divulgar les bones pràctiques que s’han desenvolupat en aquest
sentit?
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•
•

Més enllà de la retòrica dins i fora del món educatiu formal, és possible promoure la
cohesió social sense el reconeixement de la diversitat i la capacitat de recreació cultural de
tots els infants i joves, sense mecanismes que facin efectiva la inclusió social?
És possible aquesta promoció de la cohesió i de la convivència, aixó com del sentit de la
igualtat de la diversitat, sense experiències reals i projectes compartits entres els propis
infants i joves? Quines experiències en tenim?

4. Ciutadania
Processos de canvi en front del model tradicional de ciutadania
•
•
•
•

Davant dels processos de canvi social, polític i cultural que tenen el seu origen en el
moviment de persones i la seva permanència com a immigrants, un dels fonaments bàsics
de legitimitat dels Estats moderns és en aquests moment objecte de revisió : la ciutadania.
Quines alternatives teòriques al model tradicional de ciutadania podem contemplar?
Quines metodologies podem seguir per a produir els nostres arguments (universalisme vs
contextualisme)?
Com podem traduir les diferents propostes a un llenguatge pràctic per a que es
converteixin en una alternativa política real?

5. Migracions, pluralisme cultural i identitat
Immigració i estats plurinacionals
•
•

•
•

De quina manera la globalització i la universalització ens obliguen a replantejar el camí en
què s’han construït les identitats.
Transformacions d’identitat: territori i moviments humans. Com hem d’entendre la diversitat
dels moviments humans en el món actual? Anem camí d’un sistema mundial cosmopolita
d’identitats híbrides? Com podem definir una idea progressiva d’integració, que tingui en
compte les polítiques de la diferència i les geopolítiques del poder?
Què entenem per estat plurinacional? Com entenem la relació entre «nació» i «nacióestat»?
Des del punt de vista de les identitats nacionals que encara no han trobat un lloc en un
estat, els canvis socials en relació amb la identitat (immigració, comunitats transnacionals,
gestió de moviments, etc. obliguen a redefinir els mateixos referents d’identitat nacional
sense renunciar al desig d’una cohesió social i de construir lligams entre comunitats
culturals.
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EFECTES NO DESITJATS
Com preveure i actuar davant de les condicions d'exclusió, la manca de recursos i
la irregularitat per tal de no afeblir les condicions de benestar de les persones?
Com preveure i actuar davant de les condicions d'exclusió, la manca de recursos i
la irregularitat per tal de no afeblir les condicions de benestar de les persones? Les
condicions restrictives amb què actualment es produeixen els moviments humans
incrementen enormement els problemes que ja de per si comporta un projecte de
mobilitat geogràfica: el xoc físic i cultural, l'exclusió social i la manca de recursos
econòmics i socials, la impossibilitat de construir un projecte personal en una
situació d'irregularitat, la força de les màfies que s'aprofiten d'aquestes debilitats.
Les persones soles no poden lluitar contra tot això, encara més si són les
condicions imposades per les polítiques reguladores les que tenen a les seves
mans evitar situacions humanes extremes. A més, cal tenir molt en compte com el
debilitament de les condicions de benestar de les persones immigrades afecta les
mateixes condicions de vida i els models de polítiques socials de les societats
d'acollida.

DIÀLEGS
1. Emigrar i caure malalt: la síndrome d’Ulisses
Immigrants en situació extrema: la Síndrome de l’immigrant amb estrés crònic i multiple
(Síndrome d’Ulisses)
•
•
•
•

Com està afectant a la salut dels immigrants el notable increment de les situacions d’estrès
límit (solitud, sentiment de fracàs, lluita per la supervivència, por...) que aquestes persones
estan patint des de l’inici del nou mil·leni.
Qui repercussions tindrà aquesta situació sobre les famílies dels immigrants i dels seus
descendents?
Existeix consciència en les societats occidentals d’aquest problema?
Quina resposta social es pot donar a aquest problema?

2. Tràfic de persones
Es pot aturar el tràfic de persones mitjançant els mètodes actuals existents? Una
perspectiva asiàtica
•
•
•
•

La globalització ha portat a marginar encara més les dones i els nens a molts països i els ha
fet encara més explotables sexualment que abans?
Existeixen factors socials que han d’afrontar les dones i les nenes als països asiàtics que
fan que siguin més susceptibles al tràfic? Si és així, com es pot canviar aquesta situació i
com es pot donar més autonomia a les dones en aquestes societats?
Com podem encoratjar els governs dels països emissors perquè considerin més
seriosament l’aturada del tràfic dels seus ciutadans?
Són adequats els mecanismes que s’han posat en marxa a la regió per respondre a
l’augment del tràfic o es necessiten altres estratègies?
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3. Exclusió social i segregació
Com anticipar-se i actuar contra les condicions d’exclusió, la manca de recursos i la
irregularitat sense empitjorar la situació de les persones benestants?
•

Aquesta sessió explorarà les relacions que vinculen la immigració a l’exclusió social, amb
especial atenció al racisme i la xenofòbia, la discriminació, la segregació residencial i
laboral, els obstacles a la participació política, la pobresa, l’accés limitat als serveis socials,
inclosa l’educació, i el buit de l’estatut legal. Tanmateix, aquesta sessió abordarà també
l’exclusió de la política, i les seves implicacions per al funcionament de la democràcia
representativa.

4. Respostes polítiques a les migracions irregulars i al contraban de persones
El Protocol contra el Contraban de Migrants per Terra, Mar i Aire, que complementa la
Convenció de les Nacions Unides contra el Crim Transnacional Organitzat (2000) i que
fou ratificat el 2003, estableix un nou marc legal per a la cooperació dels estats quant a
prevenir i combatre el contraban de persones.
•
•
•

Quines mesures han estat les més efectives alhora de tractar la migració irregular?
Quines són les implicacions per als Estats del Nou Protocol contra el contraban de
persones?
Com pot una major cooperació entre els estats ajudar a combatre el contraban de
persones?
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9.2 PERSPECTIVA GEOGRÀFICA
SESSIÓ REGIONAL: Àfrica
La mobilitat espacial és un aspecte sociohistòric cabdal de la vida africana. La immigració està
profundament arrelada a Àfrica tal com ho assenyalen els informes que demostren que la raça
humana va començar a immigrar des del continent. Efectivament, Àfrica continua essent una regió
de immigració notable, voluntària i obligada, però el que també diferencia la regió és el fet que la
major part de la immigració és intercontinental.
Els factors interconnectats de la continuïtat i la divergència que s'observen en aquests fluxos
inclouen l'alt creixement demogràfic, el paisatge polític inestable, els creixents conflictes ètnics, la
persistent davallada econòmica, l'enorme pobresa i l'agreujament de les condicions ecològiques.
Mentre que el fantasma dels refugiats ha atret l'atenció de la comunitat internacional, altres formes
d'immigració (la immigració laboral, el que s'anomena la fuga de cervells i la immigració il·legal) han
augmentat i, al contrari dels fluxos de refugiats que estan virtualment circumscrits a la regió,
aquestes altres formes d'immigració estan cada cop més dirigides a països desenvolupats ja que
les condicions socieconòmiques de la regió continuen deteriorant-se.

QUESTIONS CLAU:
• De conflictes a conflictes: migracions, població desplaçada i fluxos de refugiats: cap a on
va Àfrica?
• Família, gènere i migracions: aspectes socioculturals (interns i internacionals) de la
immigració femenina.
• Demanda i oferta de mà d'obra dins del context de l'epidèmia del VIH/SIDA a l'Àfrica
meridional.
• De la fuga de cervells a la circulació de cervells i de la immigració laboral a la comercial:
migracions interregionals, integració regional i el paper de les diàspores.
• Pobresa i immigració: estratègies de subsistència dins del context de pobresa
generalitzada, democratització i transformació econòmica en els països importadors i
exportadors de mà d'obra.

SESSIÓ REGIONAL: Amèriques
Amèrica fou sempre un espai d’immigració fins a principis del segle XVIII. Avui dia, les tendències
d’immigració cap a aquest continent han canviat de manera bastant ràpida i profunda. Després que,
al segle XIX, Amèrica Llatina deixés de ser una destinació atractiva, els Estats Units i el Canadà són
ara els països receptors més destacats. El 2003, gairebé 18 milions d’immigrants d’Amèrica Llatina
i el Carib vivien als Estats Units, que continuen rebent persones que vénen d’arreu del món.
Sembla que el problema futur més gran a què han de fer front les Amèriques és la lluita contra el
contraban i el tràfic de persones, que prosperen a les ciutats-frontera (p. ex. la frontera EUA-Mèxic,
la frontera Mèxic-Guatemala, etc.) i que es veuen afavorits pels impactes dels mercats de treball
transnacionals i la normativa que permet aquests mercats de treball. Per intentar resoldre aquests
problemes, els governs americans (EUA, el Canadà, Mèxic i la resta d’Amèrica Llatina) han format
diversos grups fòrum, com ara CARICOM, MERCOSUR, APEC, NAFTA i FTAA. Cadascun es pot
considerar un fòrum per al diàleg i un escenari per al compromís de cooperació. Gairebé sempre,
aquestes sessions consultives combinen les polítiques de migració restrictives i les parcialment
obertes i en realitat no promouen les realitats continentals quant a migracions i moviments humans.
En qualsevol cas, no sembla que els Estats Units i el Canadà estiguin a punt per debatre i canviar
les seves posicions pel que fa a la normativa que regula les migracions internacionals, mentre que
continuen els moviments migratoris d’Amèrica Llatina i altres llocs.
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QÜESTIONS CLAU:
La situació descrita abans fa que ens plantegem un determinat tipus de temes, entre els quals
podem trobar els següents:
• La problemàtica de les ciutats-frontera i els països de trànsit, el tràfic i contraban de
persones, les migracions dins d’Amèrica Llatina.
• L’efectivitat de les polítiques migratòries regionals, polítiques d’implantació, regulació i
gestió dels moviments d’immigració, governança i corresponsabilitat, moviments ordenats
de treballadors a les Amèriques.
• El pluralisme religiós als EUA i el Canadà, la immigració als estats plurinacionals.
• El pluralisme cultural i la interculturalitat, afirmació simbòlica de les comunitats immigrants i
la seva participació política en l’electorat.
• L’augment dels moviments de remesa, els reptes tecnològics i l’impacte positiu que tenen
en el desenvolupament als països receptors.
• L’impacte de la guerra contra el terrorisme en l’assimilació i la integració dels immigrants
musulmans.

SESSIÓ REGIONAL: Àsia-Pacífic
Els sistemes de contractes de mà d'obra immigrada van començar a evolucionar als anys seixanta al
voltant dels països productors de cru de l'oest asiàtic. Des de mitjans dels vuitanta, el ràpid
creixement econòmic i la baixa fertilitat han portat a una demanda considerable de mà obra
immigrada en països del continent asiàtic —Japó, la República de Corea, Hong Kong, Tailàndia,
Malàisia, Taiwan, Singapur i el gran productor de petroli Brunei. Als anys 90 la immigració a Àsia va
continuar creixent amb alguns canvis significatius, entre els quals figuren els següents:
• la feminització de la immigració: al voltant de 1,5 milions de dones asiàtiques treballaven
a l'estranger a mitjans dels anys noranta, i en molts moviments migratoris eren més
nombroses que els homes,
• polarització: la immigració de mà d'obra qualificada ha augmentat ràpidament, així com la
no qualificada incloent la de tipus irregular o indocumentada;
• diversificació en la direcció: molts països de la regió són hores d'ara països d'origen, de
recepció i de trànsit al mateix temps;
• i incertesa/volatilitat creixent: la crisi econòmica asiàtica, l'aparició de la SARS ( Síndrome
Respiratòria Aguda Severa) , les cada cop més freqüents mesures governamentals
enèrgiques i deportacions i la creixent fluctuació econòmica en general han fet que
l'escenari de la migració de la regió sigui un fenomen altament inestable.
QÜESTIONS CLAU:
• Com hauríem de comprendre la immigració laboral dins del context de la ràpida
transformació socioeconòmica?
• Podem garantir que els drets dels immigrats estan millor protegits? Què implica el fet
d'establir-se en un país?
• Canvis en la immigració dirigida a la zona del Golf, dins del context de la notable
intensificació de la immigració interasiàtica.
• Com gestiona Singapur el seu programa d'immigració laboral?
• El cas malai?
• Les dones asiàtiques i el treball domèstic (i canvis en la família)
• La immigració laboral qualificada i l'Índia: beneficis i pèrdues?
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SESSIÓ REGIONAL: Europa - Mediterrània
• La immigració internacional en l'espai euro mediterrani
Objectiu : anàlisi de la immigració com a factor de canvi a la Mediterrània: la immigració ben
gestionada pot ajudar a l'estabilitat de la regió. La UE i l'espai euromediterràni poden arribar a
ser un exemple sobre com fer de les migracions un joc de suma positiva ( win-win game).
• La construcció d'Europa: tensió entre lliure circulació interior i el control de fronteres
Objectiu: veure aquest intent d'exercici de la lliure circulació a partir de: immigracions interiors
prèvies (Portugal, Espanya, Grècia, Itàlia), l'UE actual i l'ampliació a l'Est, i l'estratègia duta a
terme per la UE respecte a les relacions amb els països veïns i zones de proximitat immediata
com l'àrea del Mediterrani (Wider Europe) i la mobilitat de les persones procedents de països
amb els qui la UE té establerts projectes d'associació (Partenariat Euromediterrani, Balcans,
CEI).
• La dimensió humana de la seguretat
Objectiu: com fer de la gestió de la immigració una clau d'estabilitat i seguretat. És necessari
abordar la seguretat en l'àmbit de les migracions, però no com un tema específic, sinó com a
concepte multidimensional. Una aproximació a la seguretat que inclouria doncs, conceptes com
ara la governabilitat, la cooperació, la seguretat humana, i l'estabilitat econòmica i política,
assumint que el problema securitari és la manifestació d'un fenomen molt més complex.
• UE: una política d'immigració per al S. XXI
Objectiu: més enllà del binomi espai de lliure circulació-25 polítiques migratòries. La política
comú d'immigració de la UE s'ha de construir sumant les experiències i polítiques dutes a
terme a nivell local, per tal de desenvolupar de forma efectiva polítiques comunes a nivell de
cohesió social, integració laboral i integració social. També han de ser centrals en l'anàlisi la
relació immigració i ciutadania europea, la representació i participació política dels immigrants i
la gestió de la diversitat cultural
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9.3 DES DE L’EXPERIÈNCIA
Gestió frontera responsable (Mèxic, Guatemala)
Organitza: Colegio de la Frontera Norte, Mèxic
• Incidència dels programes de seguretat i control fronterer sobre els habitants, la cultura,
l'economia, el medi ambient de les regions frontereres, la convivència social i els migrants.
• Experiències de bones pràctiques des de diversos sectors que plantegin alternatives a la
gestió fronterera i migratoria socialment responsables, respectant les normes internacionals
dels drets humans.
• Propostes de models que facilitin la participació de la societat civil binacional local,
l'àmbit acadèmic, les empreses i els governs locals en la presa de decisions relatives a les
mesures i polítiques de seguretat que afecten les seves vides, el seu entorn i la seva feina.

Immigració i mitjans de comunicació: bones pràctiques per a la integració
(Espanya, Brasil, Canadà, Països Baixos)
Organitza: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i MIGRACOM (UAB)
• Anàlisi de les conclusions més significatives d'estudis com el del Tractament de la
immigració a Espanya.
• Propostes sobre el tractament visual, sonor i fins i tot textual idoni i normalitzador de la
immigració en els mitjans de comunicació.
• Experiències comunicatives i informatives que posen en pràctica els mateixos immigrants.
• Accions socio-comunicatives dutes a terme des de les institucions i organitzacions
socials.

Els migrants al centre de l’experiència migratòria: la protecció dels seus drets
Organitza: Comitè Directiu Internacional per la Campanya mundial per la ratificació de la
Convenció sobre els drets dels treballadors migrants
• Anàlisi dels continguts de la Convenció de les Nacions Unides sobre els treballadors
migrants (Migrant Workers Convention, MWC).
• Reforçar el paper la MWC i altres estàndards sobre drets humans com a fonament de les
polítiques nacionals i de la cooperació internacional en l’àmbit de la migració.
• Anàlisi dels obstacles a la ratificació de la MWC.
• Oferir exemples de cooperació en la promoció de la ratificació de la MWC.

Transnacionalització dels mercats laborals i codesenvolupament
Organitza: Researchers Alliance for Development (RAD), Migration Working Group
• Necessitat de projectes de desenvolupament conjunt per a oferir assistència tant per als
immigrants retornats com per a encoratjar els acords bilaterals de readmissió.
• Necessitat d’implementar una política migratòria laboral.
• Necessitat de diàleg i cooperació amb els països tant d’origen com de trànsit per tal
d’aconseguir una cooperació sostenible.
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La immigració i els reptes del govern local (Catalunya)
Organitza: Regidoria Delegada per al Pla Municipal d'Immigració (Ajuntament de
Barcelona) - Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID)
• Reflexionar i debatre sobre quin ha de ser el paper dels municipis en la gestió de la
diversitat. Abordarà dos aspectes clau en les polítiques d’immigració: la recepció i l' acollida
i la participació.
• El taller s’estructurarà en dues parts:
Una primera en la que els ajuntaments d'Olesa de Montserrat, Manlleu, Manresa exposaran
les seves experiències i reflexions en relació a la recepció i acollida d'immigrants.
Una segona en que els ajuntaments de Barcelona, Mataró i Santa Coloma de Gramenet
parlaran de les seves experiències en relació a la participació dels immigrants a través dels
consells municipals i la cogestió de serveis.

Migracions i SIDA
Organitza: UNFPA
• Recollir experiències de respostes al VIH/SIDA amb persones i grups migrants, en
diverses circumstàncies i zones geogràfiques i des de diverses tipologies.
• Anàlisi dels condicionants de la vulnerabilitat, de l’activisme per a respondre al problema i
d’experiències d’intervencions en tres zones geogràfiques.

Desenvolupament dels vincles comunitaris (Equador, Espanya, Catalunya)
Organitza: Cáritas
• Plantejament, des de la teoria fins a la pràctica, de la realitat del codesenvolupament. Els
casos pràctics dels projectes realitzats sobre el terreny a Equador contribuiran al debat.

La dimensió humana de la seguretat (Marroc, Espanya, Catalunya)
Organitza: Escola de Policia de Catalunya i Centre UNESCO de Catalunya
• Introducció sobre la situació general. Adaptacions en l’àmbit de la seguretat en relació als
moviments migratoris.
• Sensibilització i mediació en situacions de crisi. Convivència, drets i deures. Valors i límits.
• La Carta de Rotterdam.
• Migracions i Seguretat.

Agents de desenvolupament: el cas dels temporers (Catalunya, Colòmbia,
Marroc, Romania)
Organitza: Fundació Pagesos Solidaris
• La contractació de temporers en origen i el programa d’acollida.
• El codesenvolupament: desenvolupament impulsat, gestionat i executat pels agents de
desenvolupament, immigrants temporers, junt amb la comunitat.
• La incorporació de la Responsabilitat Social Corporativa al món agrari.

Memòria de la Immigració
Organitza: Museu d’Història de la Immigració a Catalunya – Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs
• Conèixer les experiències ja consolidades i els nous projectes que s’estan desenvolupant
a nivell internacional en matèria de recuperació de la memòria migratòria.
• Reflexió vers la necessitat d’establir el diàleg entre generacions en matèria d’immigració.
• Funció educativa de la memòria migratòria.
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Recerca aplicada i intervenció en l’àmbit de les migracions (Espanya)
Organitza: IV Congreso sobre la Inmigración en España
• Conèixer diferents experiències de recerca aplicada i intervenció en l’àmbit de les
migracions.
• Reflexionar sobre la dimensió social de la recerca en l’àmbit de les migracions
• Valorar les dificultats i els avantatges que comporta el desenvolupament d’iniciatives en
què s’articula l’àmbit de la recerca, les administracions i la societat civil.
• Valorar què aporta aquest tipus de treball (aplicat i basat en la co-participació) al
desenvolupament de la recerca i del coneixement en l’àmbit de les migracions.
• Reflexionar sobre les limitacions i els perills d’aquest tipus d’experiències.
• Valorar fins a quin punt aquest tipus d’experiències són realment participatives i donen
veu als col·lectius sobre qui es projecten les recerques i la intervenció
• Reflexionar sobre els límits de la corresponsabilitat: entre la co-participació i la delegació
de responsabilitats

Polítiques d’Acollida (Catalunya)
Organitza: Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya
• Conèixer l’experiència d’altres països en polítiques d’acollida; evolució del contingut i de la
mateixa definició del concepte.
• Conèixer l’experiència dels actors que ja fan primera acollida a Catalunya.

Literatura i migracions: Trobada de revistes (França, Algèria, Turquia)
Organitza: Association des Revues Plurielles
• Presentar i explicar les pràctiques literàries i artístiques que afavoreixen un millor
coneixement de la immigració i d’aproximar-se al fenomen migratori des d’un angle diferent
al social.

Gènere i globalització: presentació d’estudis i publicacions
Organitza: UNFPA
• Com a continuació del Diàleg “Gènere i Globalització”, el taller és l’oportunitat de
presentar estudis i publicacions relacionades amb les qüestions analitzades durant la
sessió del matí.
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10. LLISTAT DE PONENTS PER ORDRE ALFABÈTIC
Abdellatif, Ben Hadj, Expert en Població i Desenvolupament, Unió Africana
Abdel-Latif, Omayma, Editora adjunta, Secció Internacional, Al Ahram Weekly Newspaper
(El Caire)
Abella, Manolo, Director, Divisió Internacional de Migracions, OIT
Achacoso, Tomas, Expresident, Philippines Overseas Employment Agency
Achotegui, Joseba, Professor, Universitat de Barcelona (UB), Director del SAPIR
Adepoju, Aderanti, Director, Human Resources Development Center (Lagos)
Adrien, Alix, McGill University, Montréal, Québec, Canadà
Aghatise, Esohe, Directora fundadora, Associazione Iroko Onlus, representant de
l’Associació contra el Tràfic de Dones (Turín)
Aguerd, Omar, Centre de Recerca en Teories i Pràctiques per a la Prevenció de les
Desigualtats (CREA)
Ahmed, Fátima, Ajuntament de Barcelona
Aja, Eliseo, Catedràtic de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona (UB)
Al Shaibani, Salwa, Presidenta, Executive Board for National Businesswomen Committee
in Abu Dhabi
Alba, Francisco, Professor, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Humano, El
Colegio de México
Allievi, Stefano, Professor de Sociologia, Università degli Studi di Padova
Amado, Sonia, tierraUNA (Colòmbia)
Anarfi, John K., Professor, Institut of Statistical, Social and Economic Research (ISSER),
University of Ghana
Aparicio, Rosa María, Professora de Sociologia i investigadora, directora de la revista
Migraciones, Universidad Pontificia de Comillas (Madrid)
Aperador, Francisco, Director de codesenvolupament, Cáritas Española
Appleyard, Reginald, Professor emèrit d’Economia i Història, The University of Western
Australia
Arango, Joaquín, Director, Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía, Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Madrid)
Ásgeirsdóttir, Berglind, Secretària General Adjunta, OCDE (Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament a Europa)
Asís, Maruja Marla, Directora de Recerques i Publicacions, Scalabrini Migration Center
(Manila)
Atienza, Jaime, Coordinador d’Economia Social, Cáritas Española
Awad, Ibrahim, Director, Oficina Subregional d’Àfrica del Nord, OIT
Aydin, Mehmet, Ministre d’Estat de Turquia
Badilla Chavarría, Marco, Director General de Migració i Estrangeria, Costa Rica
Bargach, Amina, Psiquiatra infantil (Marroc)
Bargalló, Josep, Conseller en cap, Generalitat de Catalunya
Basterra, Isabel, Treballadora social, experta en Polítiques d’Immigració, Asil i No
Discriminació (Alemanya)
Battistella, Graziano, Director, Scalabrini International Migration Institute (Roma)
Bauböck, Rainer, Investigador Senior. Institute for European Integration Research,
Austrian Academy of Sciences
Ben Jelloun, Tahar, escriptor (Marroc – França)
Benguigui, Yamina, Directora de cinema
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Bensaad, Ali, Professor i investigador, Université de Provence UFR des Sciences
géographiques et de l’aménagement, Institut d'Études et de Recherches sur le Monde
Arabe et Musulman (IREMAM)
Berdouni, Mohamed, Col·laborador de Pagesos Solidaris, Marroc
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