Seminari per a periodistes

Dones refugiades i sol·licitants d'asil a la UE
Dimecres 2 de març de 2016
Parlament Europeu, Brussel·les

* Projecte de programa *

Dimecres 2 de març
Sala 05E002, edifici Altiero Spinelli
10h00

Arribada i registre

11h00 –
11h15

Obertura

Iratxe García Pérez (S&D, Espanya), presidenta de la comissió de Drets de la Dona
i Igualtat de Gènere

11h15 –
11h45

El Parlament Europeu: lluitant pels drets de la dona i la igualtat de gènere




Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, Grècia), vicepresident del Parlament Europeu i
president del grup de treball d’alt nivell sobre igualtat de gènere i diversitat
Teresa Jiménez-Becerril (PPE, Espanya), ponent al Parlament Europeu de
l’informe “sobre la implementació de l’Ordre Europea de Protecció”
Catherine Bearder (ALDE, Regne Unit), ponent al Parlament Europeu de l’informe
“sobre la implementació de la directiva relativa a la prevenció i lluita contra el tracte
d'éssers humans i la protecció de les víctimes de gènere”

Modera: Cheryl D. Miller, fundadora del Digital Leadership Institute i directora executiva
del Zen Digital Europe
11h45 –
13h00

Dones refugiades i migrants



Representant de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR)
Dr. Denis Mukwege, fundador de l’hospital Panzi a la República Democràtica del
Congo i Premi Sàkharov 2014

Modera: Cheryl D. Miller, fundadora del Digital Leadership Institute i directora executiva
del Zen Digital Europe
15h00 –
16h30

La protecció de dones i nenes en els camps de refugiats a la UE





Ulrike Lunacek (Verds/ALE, Àustria), vicepresidenta del Parlament Europeu i
membre del grup de treball d’alt nivell sobre igualtat de gènere i diversitat
Elena Valenciano (S&D, Espanya), presidenta de la subcomissió dels Drets
Humans
Mary Honeyball (S&D, Regne Unit), ponent al Parlament Europeu sobre la situació
de les dones refugiades i sol·licitants d'asil a la UE
Professor Michael O'Flaherty, director de l'Agència dels Drets Humans de la Unió
Europea

Modera: Cheryl D. Miller, fundadora del Digital Leadership Institute i directora executiva
del Zen Digital Europe

Dijous 3 de març
Hemicicle, edifici Paul Henri Spaak
09h00

Reunió de la comissió interparlamentària "Dones refugiades i sol·licitants d'asil a la
UE"
Coorganitzada per la comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere juntament amb els
parlaments nacionals

Sala de premsa, edifici Paul Henri Spaak
12h30

Roda de premsa de la presidenta de la comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere,
Iratxe García Pérez (S&D, Espanya)

* El seminari comptarà amb interpretació al castellà

INFORMACIÓ DE CONTEXT
En el marc del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març, el servei de premsa del Parlament
Europeu organitza un seminari per a periodistes sobre les dones refugiades i sol·licitants d'asil a la UE.
L'objectiu d'aquest esdeveniment és que eurodiputats, experts i periodistes puguin discutir la situació actual
dels camps de refugiats i les mesures que es poden prendre a nivell europeu.
L'ACNUR ha denunciat diferents casos de violència sexual i abusos contra dones i nens refugiats en el seu
camí cap a Europa, i per això ha demanat que les autoritats prenguin mesures per assegurar la seva protecció.
Fins avui, més de 664.000 refugiats i immigrants han arribat a Europa per mar. D'aquests, més d'una tercera
part (34%) són dones i nens, que són particularment vulnerables als abusos en el seu trajecte cap a Europa.
Corren el perill de ser víctimes de violència o abusos en llocs particularment congestionats de gent o d'altres
on es refugien, com ara parcs o estacions de trens i autocars, sobretot de nit.

LEGISLACIÓ
Els Estats membres de la UE han d'adoptar mesures que protegeixin les dones i nenes a tota la UE. Aquestes
mesures inclouen la creació d'instal·lacions de recepció adequades i segures o espais segurs, la recerca
d'alternatives a la detenció de nens i la prevenció de separacions familiars.
Què pot fer el Parlament Europeu per a millorar la situació actual? S'ha impulsat amb èxit la legislació en
matèria d'igualtat entre dones i homes en àrees com negocis (quotes) i violència contra les dones (ordre
europea de protecció). Una nova estratègia per a la igualtat entre dones i homes 2015-2020 s'està elaborant
en l'actualitat amb l'objectiu de presentar propostes concretes d'acord amb el Pla d'Acció de Beijing en àrees
com ara la violència, la presa de decisions, els negocis, l'educació, la crisi, la salut i el desenvolupament.

SENSIBILITZACIÓ
L'any 2013, el Parlament Europeu va concedir el seu Premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència a Malala
Yousafzai, que més tard va rebre el Premi Nobel de la Pau, en reconeixement a la seva valenta lluita per
l'accés a l'educació per a tots els nens.
El 2014, el Dr. Denis Mukwege, ginecòleg i fundador de l'Hospital Panzi a Bukavu (República Democràtica del
Congo), va rebre el Premi Sàkharov per defensar els drets de les dones i ajudar les víctimes de violència
sexual en un país on s'utilitza la violació com a arma de guerra.

