Dimensió Humana de la Seguretat
Organitza: Escola de Policia de Catalunya i Centre UNESCO de Catalunya
Coordinadors: Sílvia Cedó, Cap del Departament de Drets Humans, Centre UNESCO de Catalunya
Participants:
- Sílvia Cedó
- Francesc Gullén, Escola de Policia de Catalunya
- Abdallah Saaf, EuroMeSCo
Objectius:
Fer una introducció general sobre la feina que s’està fent a nivell de Catalunya en els si dels cossos
policials per tal d’adaptar-los progressivament a la creixent diversitat de la nostra societat, amb cada
vegada un nombre més divers d’ètnies i cultures fruit principalment dels moviments migratoris.
Donar a conèixer als assistents el document de la Carta de Rotterdam i posar de relleu la seva importànica
en la construcció i adaptació dels cossos policials a la societat culturalment diversa on vivim.
Fer una reflexió sobre la importància de la sensibilització i mediació en situacions de crisi. Els conceptes de
convivència, drets i deures. Valors i límits.
Analitzar el discurs sobre seguretat que es fa a la literatura estratègica occidental, en els debats polítics i en
els mitjans de comunicació.
Resultats esperats:
Haver transmès la idea de que la policia hauria de tenir una clara vocació de servei, per tant, s’hauria de
parlar de serveis policials i no de forces policials.
Intentar trencar amb el paral·leisme entre immigració i inseguretat.
Fer patent la importància que té la formació en l’assoliment d’uns serveis policials adaptats a la societat
diversa on vivim.
Conclusions:
Relator: Daniel Mundet
Experiències pràctiques aportades:
El procés de debat que va portar a la redacció, a Holanda, de la carta de Rotterdam i les reflexions entre els
diferents professionals que hi participaren
L’estudi i anàlisi dels factors que intervenen en la construcció dels conceptes de seguretat i migració, de la
relació entre aquests dos i de la importància dels factors psico-sociològics
Els anàlisi realitzats des de la xarxa Euromesco i la visió que des d’un país emissor d’immigració (Marroc),
porten a plantejar la importància estratègica de la cooperació Euro-Mediterrània
Exemple pràctic de la figura dels interlocutors amb la comunitat (per exemple la del cos de policia dels
Mossos d’Esquadra), però extrapolable a d’altres àmbits com per exemple el sanitari, com a iniciativa per
establir comunicació amb les comunitats nouvingudes

Propostes en clau de futur:
Desenvolupar polítiques de bon veïnatge, de cooperació a nivell euro-mediterrani, a partir d’una hipòtesi de
futur de lliure circulació de persones
Realitzar campanyes d’informació adreçades als nouvinguts (per a donar a conèixer la societat d’acollida) i
també a la població autòctona (que p.ex. tractarien aspectes relatius a la diversitat cultural.
Vetllar per a la no instrumentalització i us demagògic de la immigració i de les comunitats nouvingudes
Remarcar la importància de la formació (en el cas de la policia en les escoles de policies en un primer
moment i després de forma continuada) i dels coneixements per tal de treballar per l’establiment d’un espai
de seguretat en clau de diversitat.
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