Habitatge per a sol·licitants
refugiats: reptes i pràctiques

d’asil

i

15 de gener 2018, 12.30-18.00
Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona
Organitzat per: CIDOB i CER-Migracions amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i el projecte
NIEM

12.30-14.30 Diàleg amb els actors implicats
(seminari a porta tancada)
Presentació: Ramon Sanahuja, director d’Atenció i Acollida a Immigrants, Ajuntament de
Barcelona
Moderació: Blanca Garcés, investigadora sènior, CIDOB
L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes del nostre sistema d’acollida per a
refugiats. Generalitat, administracions locals i entitats socials coincideixen en senyalar que la
situació és greu. Aquest seminari a porta tancada pretén obrir un espai de diàleg i coordinació
entre els diferents actors involucrats amb el triple objectiu de: a) analitzar els factors que
dificulten l’accés a l’habitatge; b) donar pautes per a la (re)definició de les polítiques públiques i
programes; i c) identificar i compartir bones pràctiques. Les conclusions es recolliran en un
document final en forma de publicació CIDOB que es discutirà públicament en un nou seminari
a porta oberta al Palau Macaya (28 de febrer) i s’utilitzarà en el context del projecte europeu
NIEM, que compara les polítiques d’acollida i integració de sol·licitants d’asil i refugiats en 17
països de la Unió Europea.

14.30-16.00 Dinar bufet

16.00-18.00 Experiències europees
(seminari obert)
Presentació: Ignasi Calbó, coordinador de l’Àrea de Refugiats, Ajuntament de Barcelona
Moderació: David Moya, professor de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona
Més del 60% dels refugiats a tot el món viuen en cascos urbans. En el futur, aquesta xifra
augmentarà gradualment. Recordem que les persones autòctones reben un 80% més d’ofertes
de pisos que les persones d’origen estranger (CEAR Euskadi, SOS Racismo, 2011). Els
obstacles i reptes son nombrosos: discriminació en l’accés al mercat de l’habitatge, manca de
garanties i de xarxes de suport per a l’accés a una oferta adequada d’habitatge, precarietat i
dificultats en relació a la seva solvència econòmica a mig o llarg termini, oferta d’habitatge
inadequada per a la seva ràpida integració amb accés a recursos públics i socials suficients,
entre d’altres. Nombroses ciutats europees estan destinant esforços a la millora de la provisió
d’habitatge per a persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional amb l’objectiu
d’evitar la segregació i d’incentivar les relacions interculturals. Aquesta activitat pretén analitzar
diferents contextos europeus (Regne Unit, Alemanya i Espanya) i identificar reptes comuns i
intercanviar bones pràctiques i estratègies que estan facilitant (o no) la inserció d'aquest
col·lectiu a les comunitats d'acollida.
Ponents:
 Jonathan Darling, director, Cities, Politics, Economies Research Group; membre del
Manchester Urban Institute, Universitat de Manchester
 Manfred Nowak, president, AWO Kreisverband Berlin-Mitte e.V.
 Estel·la Pareja, directora, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

