MEMORIA 2018

A campaña HOSPITALIDAD.es é unha iniciativa promovida polas organizacións do Sector Social da
Compañía de Xesús en España cuxa prioridade apostólica é a atención aos máis necesitados, e qur
xorde como resposta á situación na que milleiros de persoas, fuxindo de contextos de violencia,
chegaron aos países europeos como persoas refuxiadas.
As organizacións do Sector Social Xesuíta xuntaron o seu coñecemento e traballo para, a través da
campaña Hospitalidad.es, transmitir e promover unha cultura de acollida, inclusión e solidariedade con
estas persoas que se vían reforzadas a migrar e buscar protección internacional en países occidentais.
As obras das tres áreas principais do Sector Social (migracións -SXM-, cooperación - Entreculturas e
Alboan-, e menores- agora chamado Red Mimbre) sumaron forzas e canda outras entidades noutras
áreas, así como grupos de traballo organizados a nivel territorial nas diferentes PAL, nacía
Hospitalidade con catro áreas de acción: acollida, cooperación, sensibilización (á que se pode engadir
educación) e incidencia.
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INTRODUCCIÓN
Prezados/as amigo/as:
O ano 2018 foi de novo un período de construción e promoción dunha cultura de solidariedade e hospitalidade. Inspirados polos
catro verbos do Papa Francisco para as persoas migrantes e refuxiadas -acoller, promover, protexer e integrar-, camiñamos por
terceiro ano consecutivo na loita pola xustiza social, a acollida e inclusión destas persoas. Desde a experiencia das obras xesuítas
nos diferentes ámbitos de actuación (cooperación, acollida, sensibilización e incidencia) continuamos o labor de acompañamento ás
persoas solicitantes de asilo, cubrindo os baleiros que o sistema oficial deixa; de análise e transformación das causas que xeran
estes desprazamentos; e de sensibilización para concienciar a opinión pública sobre as oportunidades que a diversidade e o
intercambio cultural ofrecen á sociedade.
Atopámonos diante dun contexto global cada vez máis restritivo cos dereitos das persoas migrantes e refuxiadas. Seguimos a
reivindicar a necesidade de tender pontes que nos unan ás diferentes culturas, en lugar de levantar muros que nos separen. Vemos
como a mobilidade humana non se detén, como dan exemplo as caravanas (invisibles ou non) de persoas centroamericanas que
atravesaron México ou o aumento de chegadas na fronteira sur española. Vimos notando que as políticas migratorias dos Estados
Unidos e da Unión Europea (onde o bloque xenófobo avanza e ten cada vez máis peso) xeran un sufrimento cada vez maior nas
persoas desprazadas, e obrígaas a tomar rutas máis perigosas, a caer en redes de tráfico, vendo restrinxido o seu dereito de migrar
buscando unha vida mellor fronte ao empobrecemento nos países de orixe, perante a ausencia de vías seguras e legais de acceso e
chegadas.
Facer memoria do vivido e traballado é o mellor xeito de tomar forzas para continuar a defender unhas políticas europeas e
nacionais que garantan e respecten os dereitos humanos fundamentais; e para continuar a xerar unha cultura de Hospitalidade na
nosa sociedade. En 2018 acollemos máis de 280 persoas en máis de 50 iniciativas; acompañamos máis de 3.300 persoas en procesos
de integración social e celebramos máis de 280 actos públicos de sensibilización e incidencia en máis de 45 lugares do territorio.
Grazas por todo este camiño percorrido. E continuaremos a ser Hospitalidad en 2019 defendendo os dereitos daquelas persoas máis
vulnerables.
Equipo de Hospitalidad
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O ANO EN CIFRAS

281

MÁIS DE

3.300

PERSOAS
ACOLLIDAS

PERSOAS
ACOMPAÑADAS

EN MÁIS DE 50 INICIATIVAS

EN CURSOS, OBRADOIROS, ORIENTACIÓN LEGAL...

CASE

300
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN
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EN MÁIS DE

45
LUGARES

2018 DUN VISTAZO
XANEIRO

FEBREIRO

FEBREIRO

Jornada Mundial do
Migrante e Refuxiado

Presentamos o Relatorio
'¿Acoger sin Integrar?'

Defendendo a
Helena Maleno

Un estudo sobre as
condicións de integración de
solicitantes de asilo en
España

Recollemos sinaturas para
deter a súa criminalización

Celebramos Círculos de
Silencio e 4 verbos do Papa
FEBREIRO

TODO O ANO

Exposición
Somos
Migrantes

IV Aniversario da
traxedia do Tarajal
Reivindicamos a memoria das
vítimas das fronteiras e pedimos xustiza

En varias provincias

XUÑO

A REDE MIGRANTES CON DEREITOS

Lanzamos #CaminosDeHospitalidad

Viaxes á Fronteira Sur

Saímos a camiñar xunto ás persoas migrantes e refuxiadas
para traballar pola súa inclusión e acollida. Máis de 2.000
persoas percorren 25.000 quilómetros en 15 lugares

NOVEMBRO

Coñecer o traballo social da Igrexa

Caravanas Invisibles
Pór en primeiro plano a realidade dos migrantes
centroamericanos e a súa desprotección

SETEMBRO

DECEMBRO

Entregamos dossier e reivindicacións
ás institucións de goberno

Día do Migrante
Damos voz ás persoas para que conten a súa experiencia
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ACOLLIDA
O número de persoas que se sumou a solidarizarse
e colaborar de forma activa acollendo e
acompañando persoas que se viron forzadas a
migrar non parou de medrar en 2018.
Novas iniciativas xurdiron e consolidáronse
outras, algunhas en lugares onde se precisaba
dun emprurrón. Ata 281 persoas pasaron por
máis de 50 recursos de acollida.

Algunhas cifras

MÁIS DE

EN MÁIS DE

EN

280

50
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PERSOAS ACOLLIDAS

INICIATIVAS LUGARES

MáIs de

3.300
PERSOAS ACOMPAÑADAS
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EN

BARCELONA:
PAÍS VASCO:
MADRID:
ANDALUCÍA:
VALENCIA:

29
53
108
71
20

CURSOS DE IDIOMAS E COMPET. BÁSICAS
OBRADOIROS DE DEREITOS E APODERAMENTO
ORIENTACIÓN LEGAL
ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
CASOS DESPROTECCIÓN ASILO

65 MENORES
27 FAMILIAS
948
523
777
635
420

COOPERACIÓN
A campaña Hospitalidad promove diversos proxectos de
cooperación internacional, defendendo os dereitos da
poboación refuxiada en diferentes lugares do mundo.
Traballamos de forma activa para garantir o acceso á
educación e unhas mínimas condicións dignas de vida.
Durante este ano 2018 realizáronse algunhas iniciativas
que se enmarcan nos proxectos de cooperación
internacional que acompaña Hospitalidad:
Máis de 15.000 persoas correron para se solidarizar con
Sudán do Sur nas 13 carreiras solidarias organizadas
por Entreculturas en 2018.
Un equipo de Alboan visitou Atenas no mes de febreiro
convidado por JRS Grecia para coñecer o traballo de
emerxencia humanitaria que se realiza coa poboación
refuxiada nos campamentos.
No sétimo aniversario da guerra de Siria recolléronse
sinaturas nunha campaña conxunta de Alboan e
Entreculturas, a través da plataforma Visibles.org para
reclamar programas de atención humanitaria á
poboación refuxiada.
Co documento 'Caravanas Invisibles' en novembro
denunciamos a desprotección e a violencia á que se
enfrontan os milleiros de persoas que desde América
Central están a fuxir dos seus países, ao tempo que
damos visibilidade ao traballo das entidades xesuítas
(RJM CA-NA) no terreo.

APOIAMOS PROXECTOS DE
COOPERACIÓN EN 5 LUGARES
Apoio educativo para a
poboación refuxiada no Líbano
Axuda humanitaria de
emerxencia a refuxiados en
Europa
Educación á poboación
refuxiada en Sudán do Sur
Acompañamento a
migrantes forzosos na
fronteira sur de Nador
Acceso a unha educación inclusiva
e de calidade na R. D. Congo
Fotos: Fe y Alegría, JRS y DDM Tánger
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SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
O ano 2018 estivo marcado polas actividades organizadas en
torno á acción de #CaminosDeHospitalidad: máis de 2.000
persoas participaron percorrendo xunto ás persoas migrantes
e refuxiadas máis de 25.000 quilómetros en 15 lugares
diferentes. Unha forma de reivindicar a diversidade e unha
sociedade de acollida e inclusión.
Ademais organizáronse numerosas accións de sensibilización
por todo o territorio: exposicións, palestras, mesas de debate,
actividades lúdicas, concentracións, manifestacións, etc.

Algunhas cifras
UN TOTAL DE

EN

291

48

ACTIVIDADES PÚBLICAS DE
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA

CIDADES DE TODO
o TERRITORIO

Marzo 2019
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