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Hui, 20 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Refugiats. L’Assemblea General de la
Nacions Unides així ho va decidir el 2001, amb l’objectiu de retre un merescut homenatge a les
persones refugiades. Segons l’Alt Comissionat de las Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR),
una persona refugiada és aquella que «a causa de temors fundats de ser perseguida per motius de
raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques, es troba fora
del seu país de nacionalitat i no pot, o a causa d’aquests temors, no vol, acollir-se a la protecció de
tal país»
L’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans garanteix que en cas de
persecució, tota persona té dret a buscar asil i a beneficiar-se’n en qualsevol país. En el cas de la
Unió Europea, l’article 18 de la Carta de Drets Fonamentals també recull el dret a l’asil fent que tots
els països que formen part de la Unió Europea hagen de respectar aquest article.
Aconseguir l’estatus de refugiat és bàsic per aquelles persones que estan perseguides, però
també és important que, una vegada entre nosaltres, puguen gaudir del respecte als dret humans. La
inclusió social és un factor clau perquè els refugiats i les refugiades puguen tindre una vida digna.
Precisament perquè les xiquetes, els xiquets i els jóvens que arriben a la nostra terra
accedisquen a l’educació, ja que és un dret humà, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport publicà el passat dilluns, 11 de juny, el protocol d’actuació per a l’acollida de l’alumnat
nouvingut.
Des de la Direcció general de Política Educativa treballem per la integració, la inclusió i
perquè les diferències multiculturals siguen respectades en el marc dels Drets Humans i
afavorisquen la convivència entre la comunitat educativa.
El poble valencià ha estat sempre terra d’acollida, hospitalària i solidària. Véncer les pors i
els prejudicis ens ha fet un poble més obert i tolerant que s’ha enriquit amb la diversitat. N’és un
bon exemple, i proper en el temps, l’arribada del vaixell Aquarius al port de València.
Commemorem als nostres centres educatius que un món sense fronteres és possible, on la
pau, la tolerància i el respecte entre els éssers humans no siga solament un somni, sinó que
esdevinga una realitat.
Amb el poema de Marc Granell «Nadal del refugiats», us encoratge a viure amb la vostra
comunitat educativa un dia de reflexió i de foment del pensament crític i humanista.
Camina que caminaràs
a on el camí ens durà.
Siga on siga on ens duga
que siga lluny de la fam.
Que siga lluny de les bombes,
que siga lluny de l'espant.
Camina que caminaràs

a on el camí, el camí ens durà.
No hi ha però més que portes,
alcen murs al nostre pas.
Que al cel no queden estrelles,
que òbriguen els cors tancats.
Camina que caminaràs
a on el camí ens durà.

Salutacions ben cordials
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