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Rezumat

oferit o continuitate în modul de a răspunde la
provocările aduse de migrație. De data aceasta,
la

bază

se

află

angajamentul

pentru

normalizarea și răspunsul global oferit întregii
populații prin sistemele de protecție socială,
subliniind în această strategie aspecte foarte
specifice,

care

decurg

proceselor de migrație

din

particularitățile

care caracterizează

comunitatea autonomă Navarra.
Această linie de acțiune la nivel regional a fost

Punct de plecare
Planul pentru primire a migranților în Navarra
(2021-2026)

face

parte

din

angajamentul

comunității autonome Navarra pentru a avansa
în ceea ce privește progresul economic și social,
lupta împotriva inegalității și a incluziunii sociale,
precum și pluralitatea prezentă în societatea din

asociată, în paralel, cu politicile publice elaborate
de stat și de Uniunea Europeană, subliniind
câteva instrumente-cheie, cum ar fi Fondul de
sprijin pentru primirea și integrarea persoanelor
imigrante și consolidarea educației (FAAIIRE),
care a permis elaborarea primului plan strategic
pentru cetățenie și integrare (PECI 2007-2010) și
continuarea acestuia cu Planul II (PECI 20112014).

Navarra, consolidându-și astfel angajamentul

Pe baza acestei traiectorii istorice, acest prim

pentru o abordare interculturală.

Plan de primire a migranților în Navarra (2021-

Acest Plan reprezintă continuarea unei lungi
traiectorii la nivel regional care a început cu
Planul pentru integrarea socială a populației
imigrante, axat pe populația migrantă, care s-a
concentrat pe satisfacerea multiplelor nevoi ale
unui fenomen nou în acel moment, încercând să
ofere soluții practice la numeroasele și diversele
provocări existente atunci. Ulterior, au fost
elaborate diferitele Planuri de acțiune pentru
primirea și integrarea persoanelor imigrante din
Navarra (PAAIIN)1, finalizate în 2010. În cele din
urmă, Strategia Navarra pentru conviețuire2 a

Planurile de acțiune pentru primirea și integrarea
persoanelor imigrante din Navarra (PAAIIN) au fost elaborate
în cadrul Acordului de colaborare semnat la 28 octombrie
2005 între Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale și
comunitatea autonomă Navarra pentru implementarea
acțiunilor de primire și integrare a persoanelor imigrante,
1

2026) are intenția de a oferi un răspuns clar și
amplu la angajamentul de a crea o agendă de
lucru comună și participativă. Urmărește o
guvernanță

multiplă,

care

să

implice

administrații, instituții și organizații publice și
private, în scopul optimizării experienței enorme
acumulate de către specialiști, sectorul de
afaceri, strategic pentru dezvoltarea socioeconomică și societatea civilă sau individul.
Acum, cu un cadru de referință care face posibilă
ca sosirea și stabilirea persoanelor imigrante să
devină un factor de progres, bazat pe o
gestionare bazată pe drepturi și pe angajamentul

precum și cele de consolidare a educației. Un instrument de
cooperare și coordonare în materie de imigrație, convenit de
către directorii comunității regionale și statale.
Departamentul de Politici Sociale, Strategia Navarra pentru
conviețuire. Guvernul Navarrei, Pamplona, 2015, 168 p.
2

4
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de a genera un nou patrimoniu esențial pentru
INTERSECTORIALITATE

Navarra din prezent și viitor.
Procesul participativ care precedă elaborarea
acestui document a făcut posibilă, pe de o parte,
obținerea unui diagnostic asupra provocărilor pe
care situația actuală le presupune, iar pe de altă
parte, generarea unei liste de propuneri axate pe
domeniul și modul de acțiune. Cu toate acestea,
acest document prezintă obiectivele, axele și
liniile prioritare care vor fi fundamentale pentru
îmbunătățirea situației existente. Astfel, acest
Plan de primire este un instrument cu potențial
transformator pentru oamenii stabiliți sau aflați
în tranzit prin Navarra de a-și vedea drepturile
respectate, contribuind în același timp pozitiv la
generarea bunului comun în ceea ce privește
echitatea și dezvoltarea durabilă a societății,
dintr-o perspectivă amplă și sistemică.
În acest scop, Planul de primire a migranților în
Navarra

(2021-2026)

propune

următoarele

elemente-cheie:

ABORDAREA INTERCULTURALĂ
Sublinierea aspectelor comune pe care le au toți
oamenii și abordarea originii culturale diverse ca
un element nou, care să se încorporeze în
patrimoniul social și cultural al societății din
Navarra.
PERSPECTIVA DE GEN
Ca element esențial pentru eliminarea barierelor,
reducerea inegalităților dintre femei și bărbați și
crearea condițiilor necesare pentru a obține o
egalitate reală.

Asigurarea unei acțiuni sociale multidimensionale,
care să ia în considerare diferitele axe ale
inegalității și să răspundă dintr-o perspectivă
asemănătoare unei ecosistem la diferitele
posibilități, nevoi și aspirații ale oamenilor.
ANGAJAMENTUL FAȚĂ DE AGENDA 2030 ȘI
OBIECTIVELE SALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Considerarea dimensiunii globale și locale a
fenomenului migrației și asumarea provocărilor
sale, pentru a contribui la o lume mai durabilă în
favoarea tuturor persoanelor.
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unei intervenții sociale multidisciplinare și
psihosociale, care vizează includerea4 deplină a
persoanei primite și care necesită resurse și
instrumente specifice, concepute pe baza unei
abordări interculturale prin aplicarea unei
metodologii cu perspectivă de gen și care
încorporează caracterul adecvat al serviciilor
deja existente pentru întreaga populație a
teritoriului.

Ce se înțelege prin
primirea migranților?

Dezvoltarea acestui proces de primire necesită
Planul pentru primire a migranților din Navarra
oferă, ca unul dintre elementele noi și o bază
solidă pentru dezvoltare, un cadru de referință,
care are la bază următoarele elemente: o
definiție cuprinzătoare și actuală a problemei
primirii migranților, încorporând perspectiva de
gen ca o categorie analitică centrală; o bază
teoretică cu dovezi științifice și principii care ar

conducerea și responsabilitatea administrațiilor
publice, precum și coordonarea acestora cu
actori relevanți, precum organizațiile sociale,
companiile private și inițiativele cetățenești
neoficiale care pot apărea sau care sunt
promovate.

Ce elemente alcătuiesc baza sa teoretică?

trebui să ghideze acțiunile. Acesta este, de

Scopul și obiectivele primirii se încadrează în

asemenea, însoțit de un cadru juridic de

dezvoltarea perspectivei interculturale, drept

referință.

model din ce în ce mai larg răspândit și acceptat

Acest

cadru

conceptual

privind

primirea

migranților va acționa ca un sprijin de referință
pentru toate intervențiile sociale dezvoltate în
acest scop în cadrul comunității autonome
Navarra. În acest scop, Guvernul din Navarra va
efectua

monitorizarea,

evaluarea

și

sistematizarea bunelor practici realizate.

Care este definiția primirii migranților?
Având în vedere fenomenul migrației și pe baza
procesului efectuat pentru întocmirea acestui
plan, primirea este definită drept:

3

pentru gestionarea diversității, axat pe crearea
unei relații pozitive de comunicare, schimb și
îmbogățire între oameni și grupuri, din medii
culturale

diferite,

care

împărtășesc

același

context geografic, social și politic, formând un
nou cadru comun de referință. În acest scop,
elementele esențiale sunt următoarele:
Egalitatea reală și efectivă în ceea ce privește
drepturile, îndatoririle și oportunitățile. Se
presupune că responsabilitatea pentru egalitate
revine nu numai minorității care ajunge într-un
anumit teritoriu, ci și societății în ansamblul său.
Prin

urmare,

se

implementează

acțiuni,

Procesul care oferă elementele necesare
pentru a satisface nevoile3 și pentru a lua în
considerare aspirațiile persoanelor care sosesc
într-un teritoriu. Aceasta implică dezvoltarea

programe sau servicii specifice cu participarea

Nevoi, având ca referință Maslow (1943).

4

societății civile și a noilor locuitori.

Incluziune, se adoptă definiția oferită de Uniunea
Europeană.
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Recunoașterea diversității ca parte integrantă

natură asociativă, inclusiv mediul de afaceri.

a primirii, pune

în lumină și evidențiază

Pentru a avea loc o acțiune socială adecvată și

diversitatea structurală a teritoriului (origini și

echilibrată, trebuie împărtășite, adoptate și

limbi, religii, opțiuni sexuale, vârste etc.), ca pe o

aplicate

realitate care trebuie recunoscută și apreciată, în

interpretare flexibilă în practică, trebuie să

conformitate cu mecanismele de protecție a

urmărească

drepturilor omului care există atât la nivel

Acestea sunt următoarele:

european, cât și internațional.

principii

Obligațiile

care,

respectarea

deși

necesită

criteriilor

administrațiilor

publice

o

comune.

pentru

Interacțiunea pozitivă în condiții de egalitate

crearea și dezvoltarea unei politici sociale pentru

și de la începutul procesului de primire,

primirea migranților în conformitate cu cadrul

deoarece

legal și de reglementare stabilit, precum și

promovează

un

sentiment

de

apartenență și coeziune socială. Interacțiunea și
participarea la programe, proiecte sau acțiuni de
primire constituie baza pentru crearea unor

acordurile și angajamentele internaționale.
Responsabilitatea

entităților

private,

viitoare societăți.

instituțiilor, organizațiilor și societății civile de a

Perspectiva de gen, abordată dintr-un unghi

unui cadru teoretic comun.

aborda primirea din perspectiva drepturilor și a

intersectorial, identificând sistemele încrucișate
de excludere care afectează femeile migrante și
luând în considerare particularitățile cu care se

Transversalitatea, în măsura în care procesul
de primire necesită o muncă de colaborare și

confruntă la accesul lor la resurse și oportunități.

cooperare care are nevoie de o gestiune

Abordarea

pentru incluziune.

interculturală

este

cea

care

stabilește cel mai bun context pentru dezvoltarea
proceselor de primire în vederea unei incluziuni
sociale comune a migranților, punând bazele
consolidării unui cadru de sociabilitate bazat pe
conviețuire. Stabilirea unor relații asertive din
momentul

sosirii

migranților,

aprofundarea

importanței primirii, înseamnă a deschide calea
spre normalizarea primirii ca valoare esențială a
oricărei societăți.

integrată care să constituie o traiectorie reușită

Coordonarea pentru stabilirea unei structuri
organizatorice care să permită gestionarea
inițiativelor

administrațiilor

publice,

organizațiilor private, precum și contactul sau
coordonarea cu rețele neoficiale.
Teritorialitatea

și diferențierea, deoarece

primirea afectează întregul teritoriu și, prin
urmare, trebuie să existe oportunități și resurse

Care sunt principiile de acțiune care trebuie
respectate de către diferiții agenți sociali
implicați direct sau indirect în primirea
migranților?

adecvate caracteristicilor populației, capacității

Dezvoltarea

implică

Eficiență, întrucât este necesar să se analizeze

activitatea mai multor agenți sociali, de la

nevoile și serviciile furnizate, evitând duplicarea

administrații și instituții publice și private, până la

și încercând să se optimizeze resursele existente.

proceselor

de

primire

diverse entități și organizații, în special cele de

de

gestionare

a

administrațiilor

locale,

organizațiilor private și rețelelor existente pentru
cetățeni.
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Flexibilitate, deoarece realitatea fenomenului
migrației și manifestarea sa este una dinamică și
schimbătoare, drept pentru care procesele de
primire trebuie adaptate circumstanțelor fiecărui
moment.

Acestea sunt perspectiva de gen și abordarea
intersectorială. Presupunerea că toți migranții

Specializare și abilități, având în vedere
necesitatea unei instruiri specifice și dezvoltarea
abilităților persoanelor și echipelor care lucrează
la

Care sunt cele două elemente transversale
care influențează conceptualizarea, definirea
și delimitarea primirii migranților?

dezvoltarea

proceselor

de

primire

a

migranților, actualizarea cunoștințelor lor și

au aceeași experiență, indiferent de faptul că au
fost clasificați din punct de vedere social ca femei
sau bărbați, face invizibilă, din punct de vedere
politic, inegalitățile cu care se confruntă femeile
și fetele, precum și a altor persoane cu identități

dezvoltarea de noi competențe.

de gen diverse.

Participarea și responsabilitatea comună,

Este necesar și urgent să recunoaștem că

întrucât promovarea itinerariilor de primire
trebuie să implice participarea cetățenilor, atât a
nou-veniților, a populației autohtone, cât și a

procesele de migrație au loc în cadrul relațiilor de
putere care provoacă inegalități între femei și
bărbați. Aceste relații sunt dinamice și se pot

celor stabiliți de mai mult timp.

schimba în timp și în funcție de context. Genul se

Abordarea de gen ca o axă analitică centrală

puterii,

care va permite implementarea proceselor de

naționalitatea,

primire

și

administrativ etc. Astfel, relațiile de gen sunt

intereselor strategice ale femeilor, ținând seama

construite și modificate la diferite niveluri și pe

de multiplele discriminări cu care se confruntă pe

tot parcursul procesului de migrație.

care

răspund

intersectează și cu alte dinamici ale identității și

nevoilor

practice

parcursul procesului de migrație.
Garantarea

bugetului

clasa

orientarea

socială,
sexuală,

etnia,
statutul

Genul afectează toate aspectele experienței
resurselor

migrației, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

administrațiilor publice, în funcție de nivelul lor

Genul influențează motivele migrației, decizia cu

de responsabilitate și competențe, și asigurarea

privire la cine migrează, rețelele sociale utilizate

resurselor necesare pentru buna gestionare a

pentru a face acest lucru, experiențele din timpul

proceselor de primire. La rândul lor, inițiativele

migrației, precum și procesele de integrare și

private

angajare în țara de destinație, precum și relațiile

vor

fi

un

și

precum

element

a

important

și

complementar în fața provocării enorme pentru
teritoriu și a obținerii unor beneficii comune.

cu țara de origine.
Femeile migrante sunt expuse unor riscuri

Evaluarea, deoarece este esențial ca acțiunea

sporite de discriminare, exploatare și violență.

socială desfășurată în procesele de primire să

Aceste efecte negative ale migrației asupra

dispună de instrumente metodologice adecvate

femeilor și fetelor au loc în toate etapele ciclului

și, în plus, să fie prevăzută cu instrumente de

migrației, de înainte de a pleca, în contextul

evaluare

evaluarea

familial și comunitar, pe parcursul întregului

procesului și a impactului intervenției sociale

proces de migrație, până la sosirea lor la

dezvoltate

destinație.

continuă
și

să

perspectivă de gen.

care
facă

permit
acest

lucru

dintr-o
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La rândul său, pentru multe, migrația poate oferi
noi oportunități, precum posibilitatea de a-și
continua studiile, accesul pe piața muncii,
obținerea

unei

mai

mari

autonomii

și

a

independenței economice, obținerea unei puteri
decizionale mai mari și a controlului asupra vieții
și corpurilor lor etc. Migrația poate permite, de
asemenea, unor femei și fete să scape de
violența și discriminarea suferită în casele sau
comunitățile lor.
Politicile în materie de migrație ar trebui să
includă analiza de gen ca pe o categorie analitică
centrală și dinamică și să aplice o abordare
intersectorială în elaborarea politicilor pentru a
adapta răspunsurile și a reduce inegalitățile
dintre femei și bărbați, pentru a răspunde
nevoilor practice și intereselor strategice ale
femeilor migrante și pentru a promova, proteja și
garanta
Navarra.

drepturile

tuturor

migranților

din
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În ce cadru de
competență,
reglementare și politic
se încadrează?
Acest Plan de primire a migranților din Navarra
se axează pe cadrul specific de competență al
Guvernului din Navarra, astfel încât domeniul de
aplicare de reglementare al acestui cadru juridic
va fi cel regional. Cu toate acestea, de la primirea
migranților și a refugiaților decurg, de asemenea,
competențele și orientările la nivel internațional,
european, de stat și local și s-au depus eforturi
semnificative pentru a conecta în mod adecvat
normele, planurile și strategiile acestor niveluri
teritoriale.
Pe de altă parte, cadrul politic și strategic în care
este introdus acest plan de primire a fost luat în
considerare și conectat în mod corespunzător. În
acest

sens,

ca

și

în

cazul

cadrului

de

reglementare, se stabilește o legătură directă cu
nivelul regional, stabilind în același timp legături
adecvate cu alte planuri, strategii și instrumente
la nivel mondial, european și statal.

Rezumat

sau

situația

economică

sau

alt

statut” (10.2). Pe de
altă

parte,

urmărește

se
să

Cum contribuie
aceasta la îndeplinirea
Agendei 2030?

contribuie la „asigurarea egalității de șanse și

Elaborarea Planului de primire a migranților

Planul a fost, de asemenea, formulat printr-un

marchează o foaie de parcurs importantă pentru

proces participativ amplu, contribuind astfel la

avansarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

obiectivul 16.7 de „garantarea adoptării la toate

(ODD) propuse de Agenda 2030, fiind legată în

nivelurile a deciziilor incluzive, participative și

principal de următoarele obiective și ținte.

reprezentative care răspund nevoilor”, ale căror

reducerea inegalității rezultatelor, inclusiv prin
eliminarea

legilor,

discriminatorii

politicilor

și

și

promovarea

practicilor
legislației,

politicilor și măsurilor adecvate în acest sens”
(10.3).

propuneri sunt destinate a fi realizate prin
Implementarea

2030

filozofia obiectivului 17.17 care pledează pentru

pentru Dezvoltare Durabilă din

stabilirea de parteneriate între mai multe

NAVARRA .

persoane

5

Agendei

Acest

plan

este

interesate,

urmărind

astfel

„să

inspirat, în special, din obiectivul

încurajeze și să promoveze parteneriate eficiente

10.7, care propune „facilitarea

în sfera publică, public-privată și a societății civile,

migrației și mobilității ordonate, sigure, periodice

bazându-se pe experiența și strategiile de

și responsabile a persoanelor, inclusiv prin

obținere a resurselor din parteneriate”.

punerea în aplicare a politicilor de migrație
planificate și bine gestionate”. Acest ODD 10
pentru reducerea inegalităților este prezent și în
două dintre liniile prioritare ale Planului prin
obiectivele 10.2 și 10.3.
Aceste obiective sunt esențiale în configurarea

Scopul

general

planului

corespunde,

de

al

asemenea,

dezideratului de a„face

modelului de primire care se urmărește, prin

orașele [teritoriile] mai

utilizarea abordării drepturilor omului, deoarece,

incluzive, mai sigure, rezistente și durabile”, dup

pe de o parte, se angajează să „consolideze și să

cum prevede la nivel transversal ODD 11,

promoveze incluziunea socială, economică și

reprezentat și în liniile prioritare de două ori, și

politică a tuturor persoanelor, indiferent de

prin obiectivul 11.1 care își propune ca până în

vârstă, sex, handicap, rasă, etnie, origine, religie

2030, „să asigure accesul tuturor la locuințe și

În ședința de plen a parlamentului din Navarra, s-a aprobat
în 2016 o rezoluție care obligă guvernul din Navarra să
efectueze un studiu pentru a stabili politicile, programele și

acțiunile aplicare pentru a face față provocărilor stabilite în
Agenda 2030.
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servicii de bază adecvate, sigure și accesibile și la

(egalitatea de gen). Acest lucru se exprimă, mai

modernizarea cartierelor sărace”. Acces care, în

ales, prin obiectivul 5.5, care are ca scop

multe cazuri, implică „asigurarea accesului

„asigurarea participării depline și eficiente a

publicului la informații și protejarea libertăților

femeilor și a egalității de șanse în conducerea la

fundamentale, în conformitate cu legislația

toate nivelurile decizionale din viața politică,

națională și acordurile internaționale”, așa cum a

economică și publică”.

fost propus de obiectivul 16.10.

Diferitele
linii
prioritare
leagă,

de

asemenea, diferite obiective mai sectoriale,
precum numărul 3 referitor la sănătate (sănătate
și bunăstare), 4 privind educația (educație de
calitate), numărul 8 care este legat de sfera
muncii și de ocuparea forței de muncă (muncă
decentă și creștere economică). În acest din urmă
caz, este demn de remarcat obiectivul 8.5, care
vizează

„obținerea

unor

locuri

de

muncă

complete și productive și a unei munci decente
pentru toate femeile și bărbații, inclusiv [tinerii și
tinerele] și persoanele cu dizabilități, precum și
remunerații egale pentru munca de valoare
egală”.

În cele din urmă, trebuie să menționăm voința
generală

de

a

„integra

măsurile

privind

schimbările climatice în politicile, strategiile și
planurile

naționale”,

în

conformitate

cu

obiectivul 13.2 în cadrul fundamental ODD 13 al
acțiunilor climatice. Iar aceste măsuri, menite să
pună capăt sărăciei, așa cum se menționează în
ODD 1, în special prin măsura 1.5 de „construire
a rezistenței persoanelor sărace și a persoanelor
aflate

în

expunerii

situații
și

vulnerabile

vulnerabilității

și

reducerea

acestora

la

evenimente extreme legate de climă și alte
dezastre economice, sociale și de mediu”.
La pagina următoare se include un tabel care

Planul

vizează,

în

special, copiii și familia,
citând
secțiune

în

această
obiectivul

16.2, care urmărește să „pună capăt abuzului,
exploatării, traficului de persoane și tuturor
formelor de violență și tortură împotriva băieților
[și fetelor], ceea ce ne introduce în importanța
perspectivei de gen prezentată de ODD 5

prezintă corelația dintre diferitele linii prioritare
ale Planului de primire a migranților din Navarra
și principalele obiective și ținte la care se
intenționează să se răspundă.
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ODD
Obiectivul
11.1

Obiectivul
17.17

Obiectivul
16.10

Obiectivul
4.3

Obiectivul
10.3

Obiectivul
10.2

Obiectivul
11.1

Obiectivul
3.8

Obiectivul
8.5

Obiectivul
5.1

OBIECTIVUL DOI
„Asigurarea accesului tuturor persoanelor la
locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la
prețuri accesibile și modernizarea cartierelor
sărace”
„Încurajarea și promovarea unor parteneriate
eficiente în sfera publică, public-privată și a
societății civile, bazându-se pe experiența și
strategiile de resurse ale parteneriatelor”
„Asigurarea accesului publicului la informații și
protejarea
libertăților
fundamentale,
în
conformitate cu legislația națională și acordurile
internaționale”
„Asigurarea până în anul 2030 a accesului egal al
tuturor bărbaților și femeilor la învățământul
tehnic, profesional și superior de calitate, inclusiv
la învățământul universitar”
„Asigurarea egalității de șanse și reducerea
inegalității rezultatelor, inclusiv prin eliminarea
legilor, politicilor și practicilor discriminatorii și
promovarea legislației, politicilor și măsurilor
adecvate în acest sens”
„Consolidarea și promovarea, până în anul 2030,
a incluziunii sociale, economice și politice a
tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, sex,
handicap, rasă, etnie, origine, religie sau statut
economic sau alt statut”
„Asigurarea accesului tuturor persoanelor la
locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la
prețuri accesibile și modernizarea cartierelor
sărace”
„Obținerea unei asigurări universale de sănătate,
inclusiv protecția împotriva riscurilor financiare,
accesul la servicii de sănătate esențiale de
calitate și accesul la medicamente și vaccinuri
sigure, eficiente, accesibile și de calitate pentru
toți”
„Obținerea, până în 2030, a unor locuri de muncă
complete și productive și a unei munci decente
pentru toate femeile și bărbații, inclusiv tinerii și
persoanele cu dizabilități, precum și remunerații
egale pentru munca de valoare egală”.
„Încheierea tuturor formelor de discriminare
împotriva tuturor femeilor și a fetelor din
întreaga lume.

LINIE PRIORITARĂ PLAN
L.P.1 Îmbunătățirea și dezvoltarea
serviciilor de informare, îndrumare,
învățarea limbilor și de introducere în
serviciile generale.
L.P.2 Acțiune comunitară, parteneriate
strategice și pe mai multe niveluri pentru
gestionarea globală a proceselor de
migrație și a impactul lor local.
L.P.3 Promovarea unui cadru juridic,
administrativ și conceptual comun,
operațional
și
din
perspectiva
drepturilor.
L.P.4 Stabilirea unui sistem stabil de
educație, formare și sensibilizare pentru
dezvoltarea competențelor culturale și
interculturale
pentru
primirea
migranților.
L.P.5 Crearea unor procese integrale și
continue în jurul unităților familiale, din
copilărie, adolescență și tinerețe.
L.P.6.
Promovarea
implementării
coordonate a sistemului de primire și
includere a persoanelor interesate și a
celor care beneficiază de protecție
internațională.
L.P.7 Promovarea măsurilor care
răspund în mod adecvat nevoilor de
locuințe.

L.P.8 Dezvoltarea proceselor și acțiunilor
care permit abordarea unei perspective
preventive și integrale privind sănătatea.

L.P.9 Consolidarea proceselor pentru
accesul la un loc de muncă.

Perspectiva de gen este prezentă
transversal în toate cele 9 linii prioritare.
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PRINCIPIUL EGALITĂȚII ȘI NEDISCRIMINĂRII
14

Care sunt principiile
directoare?

Implică faptul că femeile și bărbații trebuie să fie
egali în demnitate, să fie tratați cu respect și
considerație și să participe în mod egal în orice
domeniu al vieții economice, sociale, politice,
culturale sau civile.

PRINCIPIUL CETĂȚENIEI

Principiile care sprijină Planul de primire a
migranților din Navarra 2021-2026 sunt:

Implică faptul că toate persoanele sunt deținătoare
de drepturi, indiferent de situația administrativă în
care se află.

PRINCIPIUL INCLUDERII

Implică exercitarea de către migranți a tuturor
drepturilor lor, în mod egal și fără discriminare în
ceea ce-i privește pe ceilalți membri ai societății.

PRINCIPIUL INTERCULTURALITĂȚII

Înțeles ca un mecanism de interacțiune între
oameni de diferite origini și culturi, având în vedere
aprecierea și respectul pentru diversitatea
culturală.

Rezumat

Care sunt
dimensiunile
considerate necesare
pentru a răspunde în
mod adecvat primirii
migranților în
Navarra?
Planul de primire a migranților din Navarra 20212026 s-a dezvoltat, pornind de la crearea unui
proces

participativ

amplu,

având

drept

un obiectiv comun: obținerea unei comunități
Navarra interculturale, care înseamnă un nou
patrimoniu și care să permită un răspuns mai
puternic în fața provocărilor unei societăți
15

complexe și globale.
Cele cinci dimensiuni ale modificărilor necesare
sunt:

Integralitatea, eficacitatea și eficiența
politicilor și acțiunilor administrațiilor
publice, instituțiilor și inițiativelor
private, precum și a structurilor și
acțiunilor cetățenești.

Consolidarea organizării și participării
comunităților locale, luând în
considerare particularitățile socioteritoriale ale acestora și considerând
diversitatea ca pe un element pozitiv.

caracteristică combinarea spațiilor virtuale cu
cele

față-în-față,

la

care

profesioniștii

din

administrațiile publice sau instituțiile și entitățile

Adaptare instituțională, de
reglementare și administrativă la
diversitatea culturală existentă.

private, precum și societatea civilă organizată
sau individul au adus numeroase contribuții.
Procesul participativ desfășurat a împărtășit
viziunea comună asupra elementelor și acțiunilor
care

trebuie

îmbunătățite,

modificate

și

inovate pentru a consolida primirea migranților

Promovarea relațiilor sociale la toate
nivelurile, subliniind elemente de
interes comun pentru consolidarea
unui sentiment comun de
apartenență.

în Navarra. Totodată, s-au subliniat zonele care
reprezintă

provocări

pentru

îmbunătățirea

conviețuirii interculturale în teritoriu. Toate

Gestionarea reglementată și pozitivă a
conflictelor sociale.

contribuțiile colectate și sistematizate aduc în
discuție necesitatea de a concentra toate
eforturile asupra așa-numitelor „dimensiuni ale
schimbărilor necesare”.
Aceste dimensiuni au servit drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor, axelor, liniilor prioritare și
măsurilor care alcătuiesc Planul de primire a
migranților din Navarra, aducând în prim-plan o
propunere sistemică în cadrul căreia fiecare
dintre acțiuni susține același proces care vizează

Toate aceste dimensiuni vor fi dezvoltate prin
prisma

abordării

de

gen,

din

perspectiva

intersectorialității; vor fi luate în considerare
toate diversitățile, nu numai diversitățile etnice,
culturale, lingvistice, sexo-generice, religioase
sau de origine prezente pe teritoriul și în
societatea din Navarra.
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Care este obiectivul
principal?
Pe baza definiției Primirii, stabilite în timpul
procesului participativ desfășurat pentru
pregătirea acestui plan, obiectivul general
este următorul:

Dezvoltarea

cadrului

operațional

definit

metodologic
pentru

și

primirea

migranților (cu multiple profiluri și situații) în
Comunitatea Autonomă Navarra, pe baza
abordării drepturilor, a perspectivei de gen și
a intersectorialității, ca elemente de bază ce
permit

o

acțiune

integrală,

eficace

și

eficiente, permițând incluziunea printr-un
proces care promovează coeziunea socială în
societatea care primește migranții.

În acest scop, este

necesară promovarea

guvernanței comune, realizate în colaborare și
coordonate în rândul celor care influențează
procesele de primire a migranților în diversitatea
lor, atât direct cât și indirect, încorporând
perspectiva

comunității

și

comunicarea,

dezvoltarea

competențele

interculturale,

promovând
culturii

și

precum

și

monitorizarea, evaluarea și sistematizarea ca
instrumente

esențiale

pentru

schimbărilor și efectelor dorite.

obținerea
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17

Care sunt Axele
Strategice?

E.1. Pregătirea de la punctul de origine și
atenția specifică la sosire.
Această axă include dezvoltarea unei intervenții
sociale care, dintr-o perspectivă transnațională,

Axele strategice sunt elemente centrale pe care
se concentrează Planul de primire, au caracter
transversal și, pe baza lor, sunt specificate linii
prioritare, obiective și măsuri specifice. Au rolul
de

a

oferi

întregului

plan

o

structură

organizațională care să-i permită să aibă un
impact direct asupra elementelor considerate
esențiale

pentru

atingerea

scopului

final:

dezvoltarea unui spațiu și a unui proces eficient
de primire a migranților în Navarra.
În conformitate cu obiectivele generale, se
stabilesc următoarele 6 axe:
AXA 1
Pregătirea de la punctul de origine și atenția
la sosiri
AXA 2
Intervenție specializată în profiluri specifice
AXA 3
Adaptarea instituțională la contextul
diversității culturale existente

poate începe la locul de origine al migranților și
continua cu tot ceea ce este necesar pentru a
răspunde în mod adecvat nevoilor inițiale de
orientare, consiliere juridică, cazare, învățarea
limbilor, primele relații sociale, interpretarea
conduitelor culturale, a nevoilor de sănătate, a
accesului la cultură etc.
Toate acestea ținând cont de faptul că experiența
migrației afectează în mod diferit bărbații și
femeile. Genul influențează motivele migrației,
decizia cu privire la cine migrează, rețelele sociale
utilizate pentru a face acest lucru, experiențele
din timpul migrației, precum și procesele de
integrare și angajare în țara de destinație,
precum și relațiile cu țara de origine.

E.2. Intervenție
specifice.
Această

axă

specializată

indică

necesitatea

în

profiluri

gestionării

adecvate a situațiilor specifice persoanelor care,
în cadrul complexității pe care o presupune un
proces

de

migrație,

prezintă

dificultăți

AXA 4

suplimentare sau situații de vulnerabilitate:

Promovarea comunicării și dezvoltarea de
parteneriate eficiente

solicitanți de protecție internațională, apatrizi,

AXA 5

structuri familiale în Navarra, persoanele aflate

Consolidarea comunității și participarea
interculturală
AXA 6
Promovarea egalității de gen.

victime ale traficului de persoane, minori fără
în situație de tranzit, într-o situație administrativă
care nu îndeplinește cerințele legale etc.

Rezumat

E.3. Adaptarea instituțională la contextul
diversității culturale existente.

E.6 Promovarea egalității de gen.

Această axă răspunde nevoilor administrațiilor

din punct de vedere al genului și intersectorial,

publice de a se asigura că dețin formarea,

aspecte legate de gen drept categorie analitică

instruirea și adaptările necesare pentru a adapta

centrală și de influența pe care acesta o are

oferta de servicii, resursele, echipamentele,

asupra numeroaselor situații specifice care apar

proiectele și programele la componența unei

în procesele de primire. În acest scop, se

societăți a Navarrei diverse din punct de vedere

intenționează ca Planul de primire în ansamblu

cultural, care aspiră să împartă un cadru

și, mai presus de toate, măsurile prin care se

comunitar al coeziunii sociale și conviețuirii

concretizează fiecare dintre obiectivele sale

interculturale.

specifice, să contribuie la progresul către o

Această axă strategică își propune să abordeze,

egalitate reală și eficientă între femei și bărbați,
inclusiv o perspectivă interculturală și punerea în

E.4. Promovarea comunicării și dezvoltarea
unor parteneriate eficiente.

aplicare a strategiei duale6.

Această axă răspunde necesității de a avea grijă
de procesele de comunicare la diferite niveluri și
domenii. Urmărește să în considerare ce, cum,
cui și de ce se comunică. Discursurile incluzive și
accesul la informații adecvate și veridice vor
promova dezvoltarea alianțelor între diferiți
actori, cu o perspectivă intersectorială și de gen,
care să contribuie pozitiv la procesele de primire.

E.5. Consolidarea comunității și participarea
interculturală.
Această axă încurajează promovarea participării,
pornind de la diversitatea culturală ca element
pozitiv pe baza căruia toată populația care
locuiește într-un cartier, localitate („consejo” în
limba spaniolă, termen pentru a face referire la o
unitate teritorială din Navarra), oraș sau zonă
lucrează

împreună

consolidând

pentru

teritoriul

și

binele

comun,

construind

relații

asertive și pozitive între toate persoanele.

6

Abordarea dublă se referă la integrarea perspectivei de gen

în mod transversal și la punerea în aplicare a acțiunilor

pozitive pentru a răspunde nevoilor specifice ale femeilor și
intereselor strategice ale acestora
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2

Ce linii prioritare,
obiective specifice,
măsuri și indicatori
conține planul?
Liniile prioritare stabilesc căile care scot în
evidență elementele cheie de lucru pentru
îmbunătățirea situației de primire și înfăptuirea
schimbărilor dorite. Acestea au fost formulate în
așa fel încât să răspundă transversal diferitelor
axe. Unele dintre ele au un caracter mai global,
în timp ce altele se adresează în mod clar unui
anumit grup sau unei zone; în orice caz, toate
trebuie abordate din perspectiva drepturilor și
a intersectorialității.

Acțiune comunitară, parteneriate strategice și
pe mai multe niveluri pentru gestionarea
globală a proceselor de migrație și a impactul
lor local.
3
Promovarea unui cadru juridic, administrativ și
conceptual comun, operațional și din
perspectiva drepturilor.
4
Stabilirea unui sistem stabil de educație,
formare și sensibilizare pentru dezvoltarea
competențelor culturale și interculturale
pentru primirea migranților.
5
Crearea unor procese integrale și continue în
jurul unităților familiale, din copilărie,
adolescență și tinerețe.
6
Promovarea implementării coordonate a
sistemului de primire și includere a
persoanelor interesate și a celor care
beneficiază de protecție internațională.
7

LINII PRIORITARE DE
ACȚIUNE

1
Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de
informare, îndrumare, învățarea limbilor și de
introducere în serviciile generale.

Promovarea măsurilor care răspund în mod
adecvat nevoilor de locuințe.
8
Dezvoltarea proceselor și acțiunilor care
permit abordarea unei perspective preventive
și integrale privind sănătatea.
9
Consolidarea proceselor pentru accesul la un
loc de muncă.
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L.P.1 Îmbunătățirea și dezvoltarea
serviciilor de informare, îndrumare,
învățarea limbilor și de introducere în
serviciile generale.
Această

linie

prioritară

își

propune

să

îmbunătățească, din punct de vedere de gen și
intersectorial, setul de resurse, echipamente,
proiecte sau programe publice sau private care
asigură îngrijirea adecvată a migranților în timpul
procesului inițial de primire.
În acest scop, este necesar să se promoveze
faptul că se dispune de informații adecvate și
specifice (luând în considerare limbile vorbite de
migranții din Navarra), comunicarea și învățarea
limbilor oficiale (spaniolă și bască), munca în
echipă și individual, protocoale sau proceduri,
luând în considerare diferitele profiluri și situații
(persoane aflate în tranzit, cu statut juridic
reglementat sau nu, persoane care solicită
protecție internațională, minori fără structuri
familiale în Navarra etc.).
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L.P.1 Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de informare, îndrumare, învățarea limbilor și de introducere în serviciile generale.
●
●
●

Adaptarea organizării și prestării serviciilor de bază la
O.E.1

primirea inițială a migranților, în funcție de nevoile lor,
ținând cont de perspectiva de gen și în conformitate cu

Indicatori

●

cadrul conceptual stabilit.
●

Măsură specifică

M1

M2

Acțiuni desfășurate care au permis o mai bună organizare și distribuire a resurselor
existente pentru primirea migranților.
Unificarea serviciilor și îmbunătățiri stabilite în serviciul de consultanță privind străinii.
Noi proceduri stabilite prin medierea comunitară interculturală în procesul de primire a
migranților.
Adaptări efectuate în serviciile existente în funcție nevoile practice și interesele strategice
ale femeilor.
Numărul persoanelor cărora li s-a oferit asistență (date detaliatele în funcție de sex, vârstă,
țară de naștere și naționalitate)
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Crearea Serviciului de asistență a cetățenilor în materie de migrație,

Departamentul de Politici

ținând cont de concentrarea populației atât în mediul urban, cât și în

Migratorii

mediul rural și având în vedere importanța rețelelor sociale de

(Direcția

comunicare.

Politici Migratorii)

Consolidarea și promovarea Serviciului de consultanță referitoare la

Departamentul de Politici

regimul străinilor, consolidarea elementelor importante care necesită

Migratorii

mai multe resurse, precum și generarea proceselor de asistență a

(Direcția

cetățenilor ca serviciu unificat

Politici Migratorii)

și

Justiție

Generală

și

de

Justiție

Generală

de

269.000 € (2022)
2022

M3

Migratorii

primire și consolidarea abordării comunitare.

(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

336.000€ (2023)
și următorii ani
225.666 € (2021)

2021-2026

299.266 € (2022)
și următorii ani
318.000 € (2021)

Departamentul de Politici
Consolidarea Serviciului de Mediere Comunitară Interculturală în faza de

Buget estimativ

329.212 € (2022)
2021-2026

345.487 € (2023)
365.306 € (2024)
și următorii ani
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L.P.1 Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de informare, îndrumare, învățarea limbilor și de introducere în serviciile generale.
●

Dezvoltarea unei hărți conceptuale a resurselor existente și diagnosticarea nevoilor
referitoare la învățarea limbilor străine.

●

Dezvoltarea unui sistem integrat care permite abordarea
O.E.2

nevoilor de învățare ale limbilor oficiale din Navara,
precum

și

punerea

la

dispoziție a

traducerii

și

Indicatori

interpretării în procesele de primire.

Măsură specifică

Alianțe strategice consolidate pentru gruparea resurselor de învățare a limbilor străine în
Navarra într-un program global.

●

Adaptarea serviciilor de învățarea a limbilor străine în funcție nevoile, practicile și
interesele strategice ale femeilor.

●

Creșterea numărului de servicii de asistență a cetățenilor oferite prin interpretariat
telefonic.
Departamentul sau
organismul responsabil

Departamentul sau

Planificarea

Buget

agenția implicată

calendaristică

estimativ

2021-2026
Abordarea învățării limbilor străine pe baza unei hărți a resurselor
M4

existente și a diagnosticării nevoilor neîndeplinite și utilizarea unei
pedagogii adecvate, comune și inovatoare. Luând în considerare
perspectiva de gen, de realitatea rurală și de necesitățile reconcilierii.

Departamentul

de

Educație (Direcția Generală
Educație)
Departamentul de Relații
cu Cetățenii (Euskarabidea)

(Învățarea
Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

limbii
spaniole)

de
2023-2026
(Învățarea
limbii basce)

Consolidarea și extinderea resursei de interpretariat simultan prin
M5

telefon în cazul serviciilor de asistență pentru cetățeni oferite de
guvernul comunității Navarra.

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

Resurse proprii
de personal
Urmează să se
stabilească pe
parcursul
anului
15.000 € (2021)

2021-2026

25.000 € (2022)
și următorii ani
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Rezumat

L.P.2

Acțiune

comunitară,

parteneriate strategice și pe mai
multe niveluri pentru gestionarea
globală a proceselor de migrație și a
impactul lor local.
Această linie prioritară reprezintă un element
esențial

pentru

cuprinzătoare

dezvoltarea

care

să

unor

permită

procese

abordarea

recepției migranților în Navarra care să răspundă
la

nevoile

lor

multiple

dintr-o

perspectivă

comunitară.
În acest scop, este necesar să se stabilească un
cadru de participare, cooperare și colaborare
între

diferitele

domenii

și

servicii

ale

administrațiilor și diferitele niveluri ale acestora
(nivelul statal, regional și cel local), precum și seria
de instituții, entități și inițiative prezente în
Navarra și care desfășoară activități necesare și
pozitive.
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Rezumat

L.P.2 Acțiune comunitară, parteneriate strategice și pe mai multe niveluri pentru gestionarea globală a proceselor de migrație și a impactul lor local
●

stabilit pentru primirea migranților în Navarra.

Îmbunătățirea muncii în cooperare și furnizarea de
O.E.1

resurse economice în favoarea gestionării eficiente,
eficace și durabile a proceselor de primire a migranților

Indicatori

din Navarra.

●

Persoane care să monitorizeze clauzele de egalitate.

●

Studii și proceduri elaborate pentru a asigura o mai mare stabilitate proceselor esențiale
pe termen lung.

●

Măsură specifică
Reorientarea și consolidarea cererii de propuneri pentru granturi în
M6

Modificările introduse în cererea de propuneri pentru granturi au vizat cadrul conceptual

cadrul conceptual definit cu privire la primirea migranților în Navarra.
Includerea clauzelor de egalitate în condițiile de depunere a cererilor.

24

Alianțe încheiate pentru a gestiona în mod coordonat și în colaborare un sistem integrat de
resurse care să ajute la recepția migranților în Navarra.
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Buget estimativ

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

de

2022-2026

447.700 € (2022)
și următorii ani

Politici Migratorii)
Departamentul de Politici

M7

Adoptarea unor proceduri administrative care permit stabilitatea pe

Migratorii

termen lung a proceselor de primire a migranților.

(Direcția

și

Justiție

Generală

de

2021-2026

Resurse proprii
de personal

Politici Migratorii)
Instituirea unui sistem integrat și permanent de cooperare și coordonare
M8

în cadrul guvernului regional din Navarra și în relația acestuia cu
instituțiile, entitățile și structurile civice existente.

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

2022-2026

5.000 € (2022)
și următorii ani

Rezumat

L.P.2 Acțiune comunitară, parteneriate strategice și pe mai multe niveluri pentru gestionarea globală a proceselor de migrație și a impactul lor local
●

Publicarea de manuale, ghiduri sau proceduri elaborate pentru adaptarea instituțională a
proceselor de primire din perspectiva interculturală.

●

Facilitarea dezvoltării acțiunii sociale care, prin adaptarea

egalității de gen.

instituțională și munca de colaborare, favorizează
O.E.2

recepția migranților, oferind elemente și instrumente

Indicatori

●

bune.

migranților.
●

Măsură specifică
Dezvoltarea, dintr-o perspectivă interculturală și de gen, a manualelor,
ghidurilor și procedurilor care răspund necesităților de adecvare
instituțională a proceselor de primire.

Inițiative dezvoltate pentru promovarea mentoratului social sau a altor modele de
intervenție care oferă noi răspunsuri la nevoile existente în procesul de primire a

tehnice și metodologice bazate pe dovezile unor rezultate

M9

Acțiuni de sensibilizare create și dezvoltarea abordării unei perspective comunitare și a

Numărul persoanelor participante (date detaliatele în funcție de sex, vârstă, țară de naștere
și naționalitate).
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Buget estimativ

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

de

2024-2026

5.000 € (2024)
și următorii ani

Politici Migratorii)
Departamentul de Politici

M10

Propunerea, dezvoltarea și promovarea acțiunilor de sensibilizare dintr-

Migratorii

o abordare comunitară și de gen în recepția migranților.

(Direcția

și

Justiție

Generală

de

2023-2026

5.000 € (2023)
și următorii ani

Politici Migratorii)
Departamentul de Politici
Migratorii
Promovarea, dezvoltarea și promovarea mentoratului social și a
M11

pedagogilor inovatoare, dintr-o perspectivă de gen, ca metodologie de
intervenție transversală în procesele de primire.

(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii)
Universitatea Publică din
Navarra
Federația Municipalităților
și Localităților din Navarra

2021-2026

Resurse proprii
de personal
(2021)
29.000€
(UPNA 4.000€
DGPM (25,000€)
2022
4.000€ (2023) și
următorii ani
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Rezumat

L.P.3 Promovarea unui cadru juridic,
administrativ
operațional

și
și

conceptual
din

clar,

perspectiva

drepturilor.
Această linie prioritară urmărește să contribuie la
clarificarea cadrului juridic actual, care este
confuz și uneori dificil să fie cunoscut și înțeles.
Migranții se confruntă, de asemenea, cu bariere
și mai mari în ceea ce privește îndeplinirea
procedurilor administrative.
Sunt

necesare

activități

pentru

a

asigura

implementarea corectă a cadrului legal stabilit,
precum și cunoașterea și gestionarea eficientă a
proceselor

administrative

ca

elemente

indispensabile pentru o primire optimă.
Toate

acestea,

împreună

cu

îmbunătățirea

guvernanței politicilor publice în materie de
migrație, bazate pe drepturile omului.

26

Rezumat

L.P.3 Promovarea unui cadru juridic, administrativ și conceptual clar, operațional și din perspectiva drepturilor.
●

Noi proceduri elaborate pentru eliminarea barierelor care stau în calea accesului la
resurse standardizate.

O.E.1

Încurajarea și promovarea accesului migranților la
resurse standardizate în procesul de primire.

Indicatori

Măsură specifică

Analiza și elaborarea strategiilor de eliminare a barierelor din calea
M12

accesului la resursele și drepturilor recunoscute, inclusiv depășirea
decalajului digital.

●

Îmbunătățirea proceselor administrative legate de prezentarea documentației și
gestionarea dosarelor.

●

Acțiuni care au fost dezvoltate pentru a îmbunătăți comunicarea între guvernul din Navarra
și cetățenii diverși din punct de vedere sociocultural.
Departamentul sau
organismul responsabil

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii)

Departamentul sau

Planificarea

agenția implicată

calendaristică

Departamentul Drepturilor

Buget estimativ
Resurse proprii

Sociale

de personal

Departamentul Sănătății

2021-2026

Urmează să se

Federația Municipalităților

stabilească pe

și Localităților din Navarra

parcursul anului.

Departamentul Drepturilor
Revizuirea și adaptarea, din perspectiva egalității de gen, a proceselor
M13

administrative și a documentației doveditoare pentru promovarea
accesului migranților la ajutoare și resurse.

Departamentul de Politici

Sociale

Migratorii

Departamentul

(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii)

de

Locuințe

2024-2026

15.000 € (2024)
și următorii ani

Departamentul Sănătății
Departamentul Educației

Promovarea unor spații mai mari pentru relații și instrumente pentru a
M14

îmbunătăți comunicarea între guvernul din Navarra și cetățenii diverși
din punct de vedere sociocultural.

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

2.000 € (2021)
2021-2026

2.000 € (2022)
și următorii ani
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Rezumat

L.P.3 Promovarea unui cadru juridic, administrativ și conceptual clar, operațional și din perspectiva drepturilor.
●

de primire a migranților.

Promovarea unei primiri interculturale, prin studierea
O.E.2

impactului pe care îl are migrația, promovarea unui cadru
legal bazat pe abordarea din punct de vedere al

Indicatori

drepturilor și dintr-o perspectivă de gen.

Măsură specifică
Coordonarea cu unitatea de studii și laboratorul de inițiative pentru
M15

aprofundarea elementelor conceptuale și operaționale care afectează
impactul local al proceselor de migrație și recepție.
Promovarea și susținerea inițiativelor care vizează îmbunătățirea

M16

cadrului juridic și social în domeniul recepției, din perspectiva
drepturilor.

Au fost elaborate studii și propuneri inovatoare care răspund nevoilor existente în materie

●

Inițiative promovate în vederea îmbunătățirii cadrului juridic și social care afectează
populația migrantă.

●

Acțiuni specifice care au făcut posibilă analiza și oferirea de răspunsuri la nevoile, practicile
și interesele strategice ale femeilor și fetelor.
Departamentul sau
organismul responsabil

Departamentul sau

Planificarea

agenția implicată

calendaristică

Buget estimativ

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

de

2022-2026

Resurse proprii
de personal

Politici Migratorii)
Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

2021-2026

Resurse proprii
de personal
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Rezumat

L.P.4 Crearea unui sistem stabil de
educație, formare și sensibilizare
pentru dezvoltarea competențelor
culturale

și

interculturale

pentru

primirea migranților.
Această linie prioritară vizează echiparea tuturor
actorilor implicați, direct sau indirect, în procesele
de

primire

a

migranților,

cu

cunoștințele,

competențele și instrumentele necesare prin
care să facă față numeroaselor provocări pe care
le implică primirea.
În

acest

scop,

este

necesară

includerea

perspectivei de gen drept categorie analitică
centrală, precum și includerea proceselor de
capacitate de acțiune la nivel social și politic
destinate femeilor. Toate aceste acțiuni presupun
rigoare metodologică, gestionarea eficientă a
resurselor existente și îmbunătățirea continuă în
ceea ce privește crearea de relații asertive și
pozitive.
Pentru

dezvoltarea

interculturalității,

este

esențial să se desfășoare acțiuni care implică
interacțiunea între persoane care au cadre
culturale diverse. De asemenea, este important
să se asigure accesul la servicii în mod egal. Toate
acestea implică un proces de formare continuă și
pentru

intervenția

personală,

de

grup

și

comunitară în procesele de primire care permit
instituțiilor și serviciilor să se adapteze la
realitatea multiculturală.
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Rezumat

L.P.4 Stabilirea unui sistem stabil de educație, formare și sensibilizare pentru dezvoltarea competențelor culturale și interculturale pentru primirea migranților.
●

Crearea și dezvoltarea conținutului de formare pentru dezvoltarea primirii migranților din
perspectiva interculturală și de gen.

●

în procesele interculturale de primire.

Promovarea formării continue și transversale privind
O.E.1

competențele culturale și interculturale din perspectiva

Alianțe/acorduri stabilite cu departamente, instituții și servicii pentru promovarea formării

Indicatori

●

migranților, ținând seama de realitatea diferită pe care o experimentează femeile și

egalității de gen, în administrații, entități și între cetățeni.

bărbații.
●

Măsură specifică

Instruiri sau cursuri elaborate pentru o gestionare interculturală adecvată a primirii

Numărul persoanelor participante (date detaliatele în funcție de sex, vârstă, țară de naștere
și naționalitate).
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Buget estimativ
Resurse proprii

M17

Crearea și implementarea unui program cuprinzător de conținut de

Departamentul de Politici

formare pentru gestionarea primirii migranților din perspectiva

Migratorii

interculturală și de gen. Destinat diferitelor niveluri ale administrației și

(Direcția

agenților sociali.

Politici Migratorii)

și

Justiție

Generală

de

de personal.
Institutul

Administrației

Publice din Navarra

Costul
2023-2026

implementării în
funcție de
programul de
instruire

Departamentul de Politici
M18

Elaborarea programelor transversale de instruire în mediul universitar

Universitatea Publică din

Migratorii

pe subiectul interculturalității.

Navarra

(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

4.000 € (2022)
2022-2026

4.000 € (2023)
și următorii ani
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Rezumat

L.P.4 Stabilirea unui sistem stabil de educație, formare și sensibilizare pentru dezvoltarea competențelor culturale și interculturale pentru primirea migranților.
●

conștientizarea în primirea migranților dintr-o perspectivă de gen.

Alinierea proceselor de comunicare și conștientizare cu
O.E.2

un cadru conceptual care promovează primirea și

Indicatori

conviețuirea din perspectiva drepturilor și a genului.

Măsură specifică

Dezvoltarea unui proces care să permită stabilirea unui cadru de
M19

Acțiuni elaborate pentru elaborarea unui cadru de referință privind comunicarea și

referință pentru comunicare și sensibilizare față de procesele de primire
din perspectiva drepturilor și a genului.

●

Inițiative care au încorporat cadrul conceptual de primire, în sarcinile de comunicare și
sensibilizare.

●

Acțiuni derulate cu specialiști în comunicare (date ale participanților detaliate în funcție de
sex, vârstă, țara de naștere și naționalitate).
Departamentul sau
organismul responsabil

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii)

Departamentul sau

Planificarea

agenția implicată

calendaristică

Buget estimativ

Departamentul de Relații
cu

Cetățenii

Generală

(Direcția

pentru

Pace,

2024

Conviețuire și Drepturile

Resurse proprii
de personal

Omului)

Departamentul de Politici
M20

Crearea unui spațiu de instruire și contact cu mass-media pentru

Migratorii

cunoașterea și conștientizarea proceselor de migrație și recepție.

(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

2024-2026

15.000 € (2024)
și următorii ani
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Rezumat

L.P.5

Crearea

unor

procese

integrale și continue în jurul unităților
familiale, din copilărie, adolescență
și tinerețe.
Această linie prioritară își propune să abordeze
situația complexă și solicitantă prin care trec
copiii, adolescenții și tinerii în procesul migrației
familiale, precum și vulnerabilitatea extremă a
celor care fac acest lucru fără a avea modele
familiale (acordând o atenție deosebită situației
copilelor și fetelor tinere).
În aceste procese de primire, este cu atât mai
important să se evite asistența sporadică, pentru
a aborda procese de durată și care necesită o
îmbunătățire continuă a coordonării și cooperării
între actorii cheie, cum ar fi serviciile sociale,
centrele educaționale, serviciile de sănătate,
serviciile de îngrijire a femeilor, entitățile sociale
etc.
Analiza va include dimensiunea transnațională a
familiilor, precum și rețelele globale de îngrijire și
rolul important al femeilor care migrează, ca
agenți ai schimbării.
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Rezumat

L.P.5 Crearea unor procese integrale și continue în jurul unităților familiale, din copilărie, adolescență și tinerețe.

Revizuirea și oferirea de răspunsuri la nevoile familiilor,
O.E.1

minorilor și tinerilor migranți fără sprijin familial, în

Indicatori

procesul de primire dintr-o abordare cuprinzătoare.

Măsură specifică

●

Îmbunătățirile aduse procesului de reîntregire a familiei.

●

Acțiuni care au îmbunătățit primirea copiilor și tinerilor care nu au o structură familială.

●

Inițiative dezvoltate în domeniul educației și al sănătății care consolidează procesele de
primire a copiilor și tinerilor migranți.

●

Numărul persoanelor ajutate/participante (date detaliatele în funcție de sex, vârstă, țară de
naștere și naționalitate).
Departamentul sau
organismul responsabil

Departamentul de Politici
M21

Crearea și consolidarea Serviciului de Reunificare a Familiei (SERFAM),

Migratorii

răspunzând nevoilor identificate și încorporând o perspectivă de gen.

(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii)

Departamentul sau

Planificarea

agenția implicată

calendaristică

Departamentul Drepturilor
Sociale

(Subdirecția

Buget estimativ
90.000 € (2021)

2021-2026

Familiei și Minorilor)

125.000 € (2022)
și următorii ani

Departamentul de Politici
Migratorii
Relansarea grupului de lucru interinstituțional pentru a răspunde
M22

nevoilor identificate, încorporând o perspectivă de gen, în cadrul
colectivului de minori migranți neînsoțiți care au sosit recent în sistemul
de primire inițială.

Departamentul Drepturilor
Sociale

(Subdirecția

Familiei și Minorilor)

(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii),
Direcția

Generală

a

2022-2023

Resurse proprii
de personal

Ministerului de Interne
Delegația Guvernului
Entități locale
401.500 € (2021)

Departamentul de Politici
M23

Crearea și dezvoltarea, din perspectiva egalității de gen, a Programului

Migratorii

KIDEAK pentru tinerii migranți fără sprijin familial în Navarra.

(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

530.918€ (2022 și
2021-2026

2023)
599.035 (2024)
și următorii ani
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Rezumat

34

Continuă de la L.P.5. / O.E.1
Departamentul sau
Măsură specifică

organismul

Departamentul sau agenția
implicată

responsabil
Analiza și îmbunătățirea furnizării de resurse publice în școlile cu o mai
M24

mare diversitate culturală și adaptare la criteriile stabilite pentru
îmbunătățirea primirii în școală, dintr-o perspectivă de gen (Planul de
orientare și sprijin PROA+).

M25

M26

Continuarea oferirii de îndrumări familiilor și adolescenților pentru
școlarizarea după etapa obligatorie dintr-o perspectivă de gen.
Îmbunătățirea asistenței integrale și integrate pentru minorii migranți în
domeniul sănătății. Dintr-o perspectivă de gen.
Promovarea, din perspectiva de gen, a serviciilor de asistență socială și

M27

ajutoare, precum și a altor programe care facilitează integrarea socială a
tinerilor care provin din procesele de migrație în mediul universitar.

Departamentul
Educație

Planificarea
calendaristic
ă

de
(Direcția

2021-2023

Generală Educație)
Departamentul
Educație

de
(Direcția

2021-2026

Generală Educație)
Departamentul Sănătății
(Navarra

Sanata-

2023

de personal

Resurse proprii
de personal

stabilească pe
parcursul anului

Departamentul
din Navarra

Resurse proprii

Urmează să se

Osasunbidea)
Universitatea

Buget estimativ

Publică

de

Politici

Migratorii și Justiție (Direcția
Generală
Migratorii)

de

Politici

4.000 € (2022)
2022-2023

4.000 € (2023)
și următorii ani

Rezumat

L.P.5 Crearea unor procese integrale și continue în jurul unităților familiale, din copilărie, adolescență și tinerețe.
Promovarea cunoașterii și adaptarea resurselor pentru
O.E.2

copii și tineri la nevoile pe care le implică primirea dintro abordare interculturală în educația standard și în afara

Indicatori

mediului școlar.

●

Identificarea activelor existente pentru participarea copiilor și tinerilor la procesul de primire.

●

Inițiative dezvoltate care promovează crearea spațiilor interculturale cu copii și tineri.

●

Activități de formare la care participă tinerii migranți aflați sub supravegherea și/sau protecția
guvernului din Navarra.

●

Numărul persoanelor ajutate/participante (date detaliatele în funcție de sex, vârstă, țară de
naștere și naționalitate)
Departamentul sau

Măsură specifică

organismul
responsabil

Departamentul sau agenția

Planificarea

implicată

calendaristică

Buget estimativ

Departamentul Drepturilor Sociale

Crearea unei hărți a activelor și consolidarea ofertei pentru copii și
M28

tineri în gestionarea proceselor de primire a copiilor și a tinerilor.
Încorporează perspectiva de gen.

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii)

Departamentul de Cultură și Sport
(Direcția Generală de Cultură și
Institutul de Sport din Navarra)
Departamentul

2024

Președinției,

5.000€
DGPM (2024)

Egalității, Serviciul Public și de Interne
(Institutul de Tineret din Navarra)

3.400€

Departamentul Drepturilor Sociale

Promovarea spațiilor interculturale de participare și interacțiune
M29

pentru copii și tineri prin consolidarea acțiunilor existente și crearea
de noi acțiuni, din perspectiva de gen.

Departamentul de Politici

Departamentul de Cultură și Sport

Migratorii

(Institutul de Sport din Navarra)

(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii)

Departamentul

Președinției,

IND (anual)
2022-2026

M30

INJ (anual)
5.000€

Egalității, Serviciul Public și de Interne
(Institutul de Tineret din Navarra)

Includerea minorilor și tinerilor migranți aflați sub îngrijirea și/sau

24.300€

DGPM (2024)

Departamentul
Președinției,

Egalității,

supravegherea guvernului din Navarra, în acțiuni de formare, din

Serviciul Public și de Interne

perspectiva de gen, pentru o conviețuire corespunzătoare.

(Direcția

Generală

Ministerului de Interne)

a

Departamentul Drepturilor Sociale
(Subdirecția Familiei și Minorilor)

2021-2026

Resurse proprii
de personal

35

Rezumat

L.P.6.

Promovarea

implementării

coordonate a sistemului de primire și
includere a persoanelor interesate și
a celor care beneficiază de protecție
internațională.
Această linie prioritară urmărește să aprofundeze
circumstanțele

specifice

care

afectează

persoanele care solicită protecție internațională
(acordând o atenție deosebită situației femeilor și
fetelor), situația specială care le-a cauzat procesul
de migrație și protecția internațională pe care au
dreptul să o primească.
Aceasta implică necesitatea unei gestionări
rapide și bune a proceselor de primire dintr-o
abordare cuprinzătoare și confruntarea situației
emoționale complexe pe care o suferă ca urmare
a experiențelor pe care le-au avut în țările lor de
origine și a părăsirii forțate a acestora (toate
dintr-o perspectivă de gen și luând în considerare
caracteristicile celor care fug din cauza identității
lor de gen, orientării sexuale sau caracteristicilor
sexuale).

36

Rezumat

L.P.6. Promovarea implementării coordonate a sistemului de primire și includere a persoanelor interesate și a celor care beneficiază de protecție internațională.
●

Rapoarte efectuate cu privire la monitorizarea, starea actuală și prognoza cu privire la
procesele internaționale de protecție.

●

care beneficiază de protecție internațională în Navarra.

Îmbunătățirea răspunsului dat de guvernului din Navarra
O.E.1

în primirea persoanelor care solicită și a celor care

Acțiuni elaborate pentru crearea unui model de primire a persoanelor care solicită și a celor

Indicatori

●

Servicii, entități, organizații și cetățeni care au participat la definirea în colaborare a
modelului de primire pentru persoanele care solicită și a celor care beneficiază de protecție

beneficiază de protecție internațională.

internațională în Navarra.
●

Numărul persoanelor participante (date detaliatele în funcție de sex, vârstă, țară de naștere
și naționalitate)

Măsură specifică

Departamentul sau
organismul responsabil

Departamentul sau

Planificarea

agenția implicată

calendaristică

Buget estimativ

Departamentul de Politici
M31

Monitorizarea continuă a cadrului european și la nivel statal, în care au

Migratorii

loc procesele de migrație și, în special, de protecție internațională.

(Direcția

și

Justiție

Generală

2021-2026

de

Resurse proprii
de personal

Politici Migratorii)
Departamentul Drepturilor
Sociale (Direcția Generală
Crearea în colaborare a unui model de primire a persoanelor care solicită
M32

și a celor care beneficiază de protecție internațională în Navarra, având
în vedere procesele desfășurate până în prezent.

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

de

Protecție

Cooperare

Socială

și

pentru

Dezvoltare)
Federația Municipalităților
și Localităților din Navarra
Primăria Pamplona-Iruña

2021-2026

Resurse proprii
de personal

37

Rezumat

L.P.6. Promovarea implementării coordonate a sistemului de primire și includere a persoanelor interesate și a celor care beneficiază de protecție internațională.
Elaborarea și crearea de măsuri specifice pentru a

●

răspunde nevoilor persoanelor care părăsesc Sistemul
O.E.2

Național de Primire și Integrare pentru persoanele care
internațională.
Măsură specifică

M33

internațională.
●

Acțiuni dezvoltate pentru îmbunătățirea Programului de Sponsorizare Comunitară.
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Crearea și dezvoltarea unui spațiu de tranziție pentru persoanele și

Departamentul de Politici

familiile care părăsesc Sistemul Național de Recepție și Integrare pentru

Migratorii

persoanele care solicită și a celor care beneficiază de protecție

(Direcția

internațională.

Politici Migratorii)

Crearea și consolidarea Programului comunitar de sponsorizare,
M34

Primire și Integrare pentru persoanele care solicită și a celor care beneficiază de protecție

Indicatori

solicită și a celor care beneficiază de protecție

Răspunsuri dezvoltate pentru îngrijirea persoanelor care părăsesc Sistemul Național de

promovarea implicării societății din Navarra în primirea persoanelor care
beneficiază de protecție internațională.

și

Justiție

Generală

de

Buget estimativ
55.000 € (2021)

2021-2026

155.000 € (2022)
și următorii ani

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

2021-2026

95.000 € (2021)
95.000 € (2022)
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Rezumat

L.P.7 Promovarea măsurilor care
răspund în mod adecvat nevoilor de
locuințe.

39

Această linie prioritară își propune să abordeze
una dintre cele mai mari provocări cu care se
confruntă, din diverse motive, persoanele care
sosesc în Navarra; aceasta este accesul la locuințe
decente și corespunzătoare situației lor, o
problemă serioasă în special pentru cei care
trăiesc

în

situații

de

vulnerabilitate

și

discriminare.
În acest sens, scopul este acela de a răspunde în
mod adecvat nevoilor, de a furniza informații cu
privire la resursele disponibile, la procedurile de
acces și la promovarea inițiativelor inovatoare
care permit un acces mai mare și mai bun la
locuințe.

Rezumat

L.P.7 Promovarea măsurilor care răspund în mod adecvat nevoilor de locuințe.
Rapoarte, studii efectuate cu privire la situația actuală a resurselor de locuințe pentru

●

migranții din Navarra.

Crearea unui cadru comun pentru a răspunde nevoilor
O.E.1

de locuințe, pe baza analizei factorilor de excludere care

Indicatori

limitează accesul populației migrante la locuințe.

Măsură specifică

Măsuri specifice, concepute și dezvoltate pentru a răspunde nevoilor de locuințe ale

●

40

migranților.
Alianțe și acorduri pe mai multe niveluri (guvern, afaceri, proprietate etc.) care s-au încheiat
pentru a îmbunătăți situația accesului populației migrante la locuințe.

●

Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Departamentul

M35

Buget estimativ

de

Promovarea acțiunilor care permit crearea unui acord global între

gestionare a terenurilor,

administrații, instituții, asociații de locuințe etc., pentru a căuta soluții

locuințelor,

operaționale la dificultățile de acces la locuințe și impactul acestora

proiectelor

asupra proceselor de primire și incluziune a migranților.

(Direcția

peisajului

Urmează să se

și

2023

strategice
Generală

stabilească pe
parcursul anului

de

Locuințe)
Departamentul Drepturilor
Sociale (Direcția Generală
de

Protecție

Cooperare
M36

Socială

și

pentru

Studierea și implementarea, de către comisia interdepartamentală

Dezvoltare)

numită „Comitetul pentru locuințe incluzive”, a măsurilor specifice care

Departamentul

răspund nevoilor de locuințe ale migranților la sosirea lor în Navarra.

gestionare a terenurilor,
locuințelor,
proiectelor
(Direcția
Locuințe)

de

peisajului

și

strategice
Generală

de

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

Urmează să se
2022-2026

stabilească pe
parcursul anului

Rezumat

Continuă de la L.P.7. / O.E.1
Departamentul sau
Măsură specifică

Departamentul sau agenția

organismul

implicată

responsabil
Departamentul
Analiza actuală și a viitorului în ceea ce privește resursele de locuințelor
M37

din Navarra și accesul migranților la acestea, din perspectiva de gen și
intersectorială.

de

gestionare a terenurilor,
locuințelor, peisajului și
proiectelor
(Direcția

strategice

Generală

de

Locuințe)
Departamentul
Politici

Analiza și adaptarea resurselor temporare de primire pentru migranții,
M38

finanțate de guvernul din Navarra.

calendaristic

Departamentul Președinției,
Egalității, Serviciul Public și de
Interne
Egalitate

(Institutul
de

pentru

Șanse

Urmează să se
2023

din

Navarra)

și

de

Politici

Departamentul

de

Migratorii)
gestionare a terenurilor,
locuințelor, peisajului și
proiectelor
Locuințe)

stabilească pe
parcursul anului

(Direcția

Generală

(Direcția

Buget estimativ

ă

de

Migratorii

Justiție

Planificarea

strategice

Generală

de

2022-2024

Resurse proprii
de personal
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Rezumat

L.P.7 Promovarea măsurilor care răspund în mod adecvat nevoilor de locuințe.

O.E.2

Îmbunătățirea serviciilor de informare pentru migranți

●

Elemente de îmbunătățire detectate pentru a facilita accesul migranților la locuințe.

●

Acțiuni elaborate pentru îmbunătățirea informațiilor existente pentru populația migrantă

Indicatori

în ceea ce privește accesul la locuințe.

în ceea ce privește domeniul de acces la resursele locative.
●

Măsură specifică

Noi servicii, măsuri sau acțiuni elaborate pentru a facilita accesul migranților la locuințe.
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Departamentul
Revizuirea sistemului actual de informare și acces la piața imobiliară,
M39

favorizând

acțiuni

care

socioculturală din Navarra.

să

permită

adaptarea

la

diversitatea

de

gestionare a terenurilor,

Departamentul de Politici

locuințelor,

Migratorii

proiectelor
(Direcția
Locuințe)

Buget estimativ

peisajului

și

strategice
Generală

de

(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

Urmează să se
2023

stabilească pe
parcursul anului
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Rezumat

L.P.8

Dezvoltarea

proceselor

și

acțiunilor care permit abordarea unei
perspective preventive și integrale
privind sănătatea.
Această linie prioritară subliniază necesitatea de
a depăși accesul la sistemul de sănătate în sine,
deoarece îngrijirea sănătății nu poate fi limitată la
tratarea bolilor, ci trebuie privită dintr-o abordare
cuprinzătoare și de gen, care are un impact
special asupra factorilor cheie la nivel social în
materie de sănătate.
Având în vedere acest lucru, se va acorda o
atenție

deosebită

sănătății

sexuale

și

reproductive a femeilor și fetelor, precum și
expunerii sporite a acestora la discriminare,
exploatare și violență, fie în timpul călătoriilor, fie
la destinație.
În plus, se va aborda durerea provocată de
migrație ținând cont de impactul procesului de
migrație asupra sănătății emoționale și mentale a
migranților, care pot suferi de anxietate, stres,
depresie, situații de incertitudine etc.

43

Rezumat

L.P.8 Dezvoltarea proceselor și acțiunilor care permit abordarea unei perspective preventive și integrale privind sănătatea.
●

servicii farmaceutice.

Îmbunătățirea accesului și acoperirea nevoilor specifice
O.E.1

de sănătate ale migranților, analizând și eliminând

Indicatori

barierele existente.

M41

●

Detectarea și eliminarea barierelor în calea accesului la serviciile
farmaceutice pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Acțiuni elaborate pentru a răspunde necesității de a aborda în mod adecvat durerea
provocată de migrație, din perspectiva de gen.

●

Măsură specifică

M40

Acțiuni întreprinse pentru a permite accesul migranților aflați în situații vulnerabile la

Numărul persoanelor ajutate/participante (date detaliatele în funcție de sex, vârstă, țară de
naștere și naționalitate)
Departamentul sau
organismul responsabil

Departamentul
(Direcția

Sănătății

Generală

de

Sănătate)

Departamentul sau

Planificarea

agenția implicată

calendaristică

Buget estimativ

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

de

2022-2026

Resurse proprii
de personal

Politici Migratorii)

Departamentul

de

Îmbunătățirea procedurilor de îngrijire a sănătății mintale pentru

Sănătate

(Serviciul

de

migranți, precum și formarea specifică privind interculturalitatea și

Sănătate

Navarra

–

perspectiva de gen pentru specialiștii din domeniul sănătății.

Osasunbidea,

2022-2023

Direcția

Resurse proprii
de personal

pentru Sănătate Mintală)
Departamentul de Politici
M42

Promovarea acțiunilor care abordează durerea provocată de migrație

Migratorii

din perspectiva de gen.

(Direcția

și

Justiție

Generală

2023-2026

de

Resurse proprii
de personal

Politici Migratorii)

M43

Revizuirea și îmbunătățirea protocolului pentru „Acordarea universală a
asistenței medicale primare”

Departamentul
(Direcția
Sănătate)

Sănătății

Generală

de

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

2023

Resurse proprii
de personal

44

Rezumat

L.P.8 Dezvoltarea proceselor și acțiunilor care permit abordarea unei perspective preventive și integrale privind sănătatea.
●

Adaptări la nivel informativ, lingvistic sau de altă natură pentru accesul la servicii generale,
cercetare sau programe care să se potrivească cu diversitatea socioculturală a populației
din Navarra.

●
O.E.2

Promovarea

adaptării

mediului

socio-sanitar

la

Indicatori

diversitatea socioculturală existentă în Navarra.

Acțiuni dezvoltate pentru a îmbunătăți comunicarea și informarea cu privire la sănătatea
sexuală și reproductivă.

●

45

Intervenții dezvoltate pentru a îmbunătăți accesul la resursele existente care răspund
cazurilor de trafic de persoane, mutilare genitală a femeilor, căsătorii forțate sau altor
manifestări de violență împotriva femeilor.

●

Departamentul sau

Măsură specifică

M44

Numărul persoanelor ajutate/participante (date detaliatele în funcție de sex, vârstă, țară de
naștere, naționalitate și categorie profesională).

organismul responsabil

Crearea unei oferte de instruire pentru rețeaua de asistență medicală

Departamentul

privind interculturalitatea și legislația referitoare la străini, precum și

(Direcția

interacțiunea acestora cu dreptul la sănătate, din perspectiva de gen.

Sănătate)

Generală

Îmbunătățirea
M45

informației,

adaptarea

lingvistică

și

medierea

de

Planificarea

agenția implicată

calendaristică

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

de

2021-2026

Resurse proprii
de personal

Sănătății

Generală

de

Resurse proprii

Sănătate)

interculturală pentru accesul la servicii generale, programe, inițiative de

Departamentul de Politici

cercetare și promovare a sănătății.

Migratorii
(Direcția

Buget estimativ

Politici Migratorii)

Departamentul
(Direcția

Sănătății

Departamentul sau

și

2021-2026

Justiție

Generală

de personal
2.000€
(2022) DGPM

de

Politici Migratorii)

M46

Punerea la dispoziție a canalelor de informare privind resursele și

Departamentul

serviciile în domeniul sănătății sexuale și reproductive pentru

(Direcția

exercitarea drepturilor de către femeile migrante.

Sănătate)

Sănătății

Generală

de

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

2023

Resurse proprii
de personal

Rezumat

Continuă de la L.P.8. / O.E.2
Departamentul sau
Măsură specifică

organismul

Departamentul sau agenția

Planificarea

implicată

calendaristică

responsabil

Departamentul

Departamentul

M47

Îmbunătățirea informațiilor pentru femeile migrante din catalogul

Președinției,

Egalității,

resurselor și serviciilor oferite de Sistemul de îngrijire și recuperare în

Serviciul Public și de

cazurile de trafic de persoane, mutilarea genitală a femeilor, căsătoriile

Interne (Institutul pentru

forțate sau alte manifestări de violență împotriva femeilor.

Egalitate de Șanse din
Navarra)

Consolidarea participării la spațiile de coordonare pentru elaborarea de

Politici

acțiuni și îngrijire a femeilor și fetelor care au experimentat violența

Justiție

multiplă, în special a prostituției și traficului de persoane.

Generală

46

Politici

Migratorii și Justiție (Direcția
Generală

de

Politici

Migratorii)
Departamentul
(Direcția

Urmează să se
2023

parcursul anului

Sănătății

Generală

stabilească pe

de

Sănătate)

Departamentul
M48

de

Buget estimativ

Migratorii

Migratorii)

de

Departamentul Președinției,

și

Egalității, Serviciul Public și de

(Direcția
de

Politici

Interne
Egalitate
Navarra)

(Institutul
de

pentru

Șanse

din

2022-2026

Resurse proprii
de personal

Rezumat

L.P.9

Consolidarea

proceselor

pentru accesul la un loc de muncă.
Această linie prioritară își propune să abordeze
tratarea elementelor cheie legate de procesele de
încorporare a noilor veniți pe piața muncii.
Incluziunea pe piața muncii este unul dintre
aspectele esențiale în gestionarea proceselor de
migrație, deoarece, de multe ori, există dificultăți
administrative și de altă natură care complică,
încetinesc și împiedică dezvoltarea proceselor de
succes.
Scopul este acela de a îmbunătăți circumstanțele
și procedurile care permit inserția profesională în
condiții de șanse egale atât pentru femei, cât și
pentru bărbați, mai ales în munca de îngrijire și
alte

activități

esențiale.

Pe

lângă

evitarea

situațiilor de precaritate și promovarea condițiilor
care permit dezvoltarea personală și contribuția
adusă de persoane la realitatea socio-economică
a Navarrei.

47

Rezumat

L.P.9 Consolidarea proceselor pentru accesul la un loc de muncă.
●

O.E.1

Adaptarea oferirii de resurse pentru ocuparea forței de
muncă la diversitatea socioculturală din Navara

Indicatori

Măsură specifică

●
●

Acțiuni elaborate pentru a identifica barierele existente în calea accesului migranților la un
loc de muncă, cu o perspectivă de gen și intersectorială.
Inițiative dezvoltate pentru îmbunătățirea asistenței pentru tinerii migranți începând cu
vârsta de 16 ani.
Acțiuni promovate în vederea consolidării proceselor și metodologiilor de lucru care
contribuie la îmbunătățirea capacității de inserție profesională a migranților.
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Buget estimativ

Departamentul
Președinției,
Serviciul

Egalității,

Public

și

de

Interne (Institutul pentru
Egalitate
M49

de

Analiza din perspectiva de gen și intersectorială a barierelor existente în

Departamentul Drepturilor

Navarra)

calea îmbunătățirii asistenței oferite migranților.

Sociale

Departamentul

Șanse

din
de

2022-2026

Resurse proprii
de personal

Dezvoltare Economică și a
Afacerilor

(Direcția

Generală de Întreprinderi,
Promovare Internațională
și Muncă)
Crearea de protocoale pentru asistența oferită migranților tineri
M50

începând cu vârsta de 16 ani care să fie aplicate în agențiile de ocupare
a forței de muncă.

Departamentul Drepturilor
Sociale (Serviciul pentru
Ocuparea Forței de Muncă

2022

Resurse proprii
de personal

din Navarra)
Departamentul Drepturilor

M51

Consolidarea calității orientărilor în acele chestiuni care influențează în

Sociale (Serviciul pentru

mod specific migranții.

Ocuparea Forței de Muncă
din Navarra)

2022-2023

6.000 € (2022)
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L.P.9 Consolidarea proceselor pentru accesul la un loc de muncă.
●

O.E.2

Îmbunătățirea dezvoltării

de instruiri și

informări

destinate migranților.

Indicatori

●
●

Măsură specifică

Inițiative dezvoltate care îmbunătățesc procedurile și informațiile de acces la instruiri
menite să îmbunătățească competențele profesionale ale migranților.
Alianțe și acțiuni promovate pentru încurajarea activităților prealabile angajării în rândul
populației migrante.
Numărul persoanelor participante (date detaliatele în funcție de sex, vârstă, țară de
naștere și naționalitate).
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Departamentul
M52

Îmbunătățirea canalelor de informare și accesul la programe de instruire
pentru sporirea competențelor profesionale ale migranților.

Drepturilor

Sociale

(Serviciul

pentru

Ocuparea Forței de Muncă
din Navarra)

Departamentul de Politici
Migratorii
(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

Buget estimativ

Urmează să se
2022-2026

stabilească pe
parcursul anului
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L.P.9 Consolidarea proceselor pentru accesul la un loc de muncă.
O.E.3

Promovarea participării sectorului de afaceri la primirea
migranților în Navarra.

Indicatori

Măsură specifică

●

Acțiuni elaborate pentru a încuraja participarea companiilor la primirea migranților.

●

Alianțe încheiate în vederea colaborării între administrații și sectorul de afaceri în
favoarea contribuției semnificative a migranților la nivel productiv.
Departamentul sau

Departamentul sau

Planificarea

organismul responsabil

agenția implicată

calendaristică

Departamentul

Buget estimativ

de

Dezvoltare Economică și a
Afacerilor

(Direcția

Generală de Întreprinderi,
Crearea unui Comitet Intersectorial între administrație, sectorul de
M53

afaceri și sindicate, în vederea îmbunătățirii inserției profesionale a
migranților, în special a femeilor

Departamentul de Politici

Promovare Internațională

Migratorii

și Muncă)

(Direcția

și

Justiție

Generală

de

Politici Migratorii)

2025

Departamentul
Președinției,
Serviciul

Public

Resurse proprii
de personal

Egalității,
și

de

Interne (Institutul pentru
Egalitate de Șanse din
Navarra)
Departamentul

M54

de

Departamentul de Politici

Dezvoltare Economică și a

Promovarea programelor de abordare a primirii migranților în mediul

Migratorii

Afacerilor

profesional/de afaceri.

(Direcția

și

Justiție

Generală

Politici Migratorii)

de

(Direcția

Generală de Întreprinderi,
Promovare Internațională
și Muncă)

Urmează să se
2025

stabilească pe
parcursul anului
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implică diversificarea socioculturală a societății
într-o oportunitate de construire a unor politici
publice cu o viziune strategică clară. Pentru a
face acest lucru, va fi necesară consolidarea
activității sistemice și transversale, implicând
primării,

Cum se abordează
dezvoltarea
guvernanței?

organizații

ale

societății

civile,

universități, companii și profesioniști din diferite
domenii. De asemenea, dezvoltarea activităților
de

coordonare

departamente

internă

care

între

alcătuiesc

diferitele

administrația

regională, pentru a asigura apropierea, eficiența
și transversalitatea în realizarea:
a) Unei bune recepții, din perspectiva drepturilor,

Răspunsul

actual

și

viitor

la

provocarea

reprezentată de impactul la nivel local al
migrației și a procesului de diversificare socioculturală
publice

necesită
care,

elaborarea

pornind

de

unor
la

politici

abordarea

drepturilor, să contribuie la construirea coeziunii
sociale, abordând diversitatea culturală ca pe o
oportunitate de a îmbogăți patrimoniul social,
cultural, economic etc. al comunității autonome
Navarra, contribuind astfel de la nivel local la
obiectivele stabilite prin Agenda 2030.

efortul transversal al societății din Navarra în
ansamblul său, începând cu administrațiile
publice. Guvernanța pe care Departamentul de
Politici Migratorii și Justiție (DGPM) intenționează
să o promoveze, se angajează să respecte
recomandările propuse de Obiectivul 17 al
Organizației Națiunilor Unite, care subliniază
importanța stabilirii de parteneriate pe mai
niveluri

și

abordarea

provocărilor

împreună și în colaborare cu toți actorii sociali.
Acțiunile promovate de Direcția Generală de
Politici

Migratorii

vizează

în

mod

specific

abordarea diversității situațiilor care implică o
bună

gestionare

a

fenomenului

ajunge în Comunitatea Autonomă Navarra.
(b) unei lupte acerbe împotriva tuturor formelor
de rasism și xenofobie sau a oricărei alte forme
de discriminare.
c) hotărârii de a construi o adevărată conviețuire
interculturală.
În acest scop, Planul de primire a migranților din
Navarra 2021-2026, Planul de combatere a

Îndeplinirea acestui obiectiv colosal necesită

multe

pentru orice persoană care, din diferite motive,

migrației,

axându-se pe transformarea provocării pe care îl

rasismului și xenofobiei 2021-2026, precum și
Strategia de conviețuire interculturală 2021-2026
constituie trei instrumente aliniate unui singur
proces de acțiune, cu scopul de a fi foaia de
parcurs pentru schimbare și transformarea întro societate interculturală.
Activitatea desfășurată în cea mai mare parte a
anului 2021 a dus la o participare importantă a
agenților

sociali,

generând

spații

pentru

schimbul și crearea cunoștințelor și inteligenței
colective. Prin aceasta, a fost posibil să se
stabilească un punct de plecare în toate
aspectele

legate

de

primire,

conviețuirea

interculturală și lupta împotriva rasismului și
xenofobiei. Dispunem deja de Planul pentru
primirea migranților din Navarra, precum și de
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Strategia

Navarra

pentru

Conviețuirea

interculturală; în lunile următoare se va defini
conținutul Planului de Combatere a Rasismului și
Xenofobiei.
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Strategia

de

guvernanță

propusă

vizează

unificarea, după cum s-a menționat mai sus, a
celor trei căi într-un unic proces de participare
comună. În acest scop, după definitivarea
Planului

de

Combatere

a

Rasismului

și

Xenofobiei, se va întocmi un ghid care va defini
spațiile, relațiile, comunicarea și sistemul de
monitorizare și evaluare care urmează să fie
dezvoltat. În acest sens, se va elabora un plan
anual de implementare, un instrument care va
avea ca scop stabilirea priorităților ținând cont de
organizarea existentă și de resursele disponibile.
Scopul tuturor acestor acțiuni va fi acela de a
obține cel mai mare impact social în perioada
2021-2026, beneficiind de parcursul anterior și
creând

condițiile

pentru

trecerea

către

o

comunitate a Navarrei interculturală, care să
răspundă în mod eficient, eficace și durabil
provocărilor unei societăți complexe care se
schimbă într-un ritm deosebit de accelerat și care
are o legătură strânsă cu fenomenele globale și
locale.

Rezumat

Acest

proces

de

urmărire

structurează

monitorizarea continuă care este completată de
spațiile de evaluare.
În acest sens, evaluarea planului se face printr-o

Ce elemente vor
permite monitorizarea
și evaluarea?

abordare continuă și cumulată de evaluare,
cuprinzând

două

momente

specifice

de

evaluare: o evaluare intermediară la jumătatea
perioadei de implementare a planului și o
evaluare finală la sfârșitul termenului. Ambele
vor

fi

cantitative

(se

vor

stabili

acțiunile

întreprinse în raport cu cele planificate inițial și
După cum s-a menționat în secțiunea anterioară,

gradul

punerea în aplicare a planului se va realiza

(evidențiind aspectele cele mai calitative care vor

sistematic prin programe operaționale anuale,

permite identificarea domeniilor de intervenție și

care vor include acțiunile necesare care urmează

a zonelor de îmbunătățire pentru planurile

să

ulterioare).

fie

efectuate

îndeplinind

astfel

în

perioada

progresiv

respectivă,

obiectivele

și

măsurile prevăzute în plan.

lor

de

implementare)

și

calitative

Evaluarea finală a planului va măsura, de
asemenea, din punct de vedere intercultural și de

Pentru ca diferiții actori implicați în guvernanța

gen, impactul social pe care implementarea

prezentului plan păstreze controlul asupra

primului plan de primire a migranților în Navarra

dezvoltării sale, programele operaționale anuale

l-a avut pe termen scurt și mediu, ținând seama

includ instrumente și procese pentru colectarea

de ODD-urile Agendei 2030 în materie de

sistematică a informațiilor cantitative și calitative.

dezvoltare.

Astfel, punerea în aplicare a acțiunilor asumate și
rezultatele acestora vor fi anunțate, iar planul va
primi o mai mare coeziune. De asemenea, este
posibil ca în anul următor să se facă adaptările
necesare.
Implementarea acțiunilor fiecărui program anual
va fi analizată și evaluată dintr-o perspectivă
interculturală și de gen în diferitele spații care
alcătuiesc guvernanța și vor fi încorporate într-un
raport

anual

operaționale

de

monitorizare.

anuale

includ

Programele

indicatori

de

performanță și de îndeplinire a rezultatului
pentru fiecare acțiune care urmează să fie
efectuată.
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COEZIUNE
SOCIALĂ

Există

concepții

diferite

privind

coeziunea

socială.

Majoritatea

lor

subliniază

bunăstarea

comună,

echitatea în fața inegalităților,
reglementarea

GLOSAR

prin

cadre

conflictelor
democratice,

participarea cetățenilor sau
respectul pentru diversitatea

ADAPTAREA
INSTITUȚIONALĂ

În acest text, se referă la

socioculturală în abordările

acțiunea

lor. La nivelul comunității

de

generare

modificărilor

necesare

a
în

locale
coeziunea

etc., care permit crearea unor

sociale,

condiții adecvate pentru a

echitabilă a diferiților actori ai

răspunde

comunității,

reglementarea

pozitivă

conflictelor

profilului
divers

al

societății din Navarra.

O

formă

de

prin

protecție

COMUNITATE

legături

participarea

a

legitimitatea

și

instituțiilor.7

Acest termen cuprinde, pe de

garantată de un stat pe

o

teritoriul

pe

împărtășite de grupurile sau

principiul nereturnării, care

comunitățile umane (valori,

implică

interese,

său,

bazată

recunoașterea

parte,

caracteristicile

obiceiuri,

limbă,

internațională sau națională a

cultură etc.), pe de altă parte,

drepturilor

se referă și la cadrul său

refugiaților.

Aceasta se acordă oricărei

teritorial

și

juridic;

de

persoane a cărei protecție nu

exemplu,

comunitatea

din

poate fi garantată în țara sa

Navarra va fi una locală (un

de origine și/sau reședință,

cartier, o zonă, un sat sau un

de teama persecuției din

oraș) și va fi compusă din

cauza

religiei,

patru elemente structurale:

naționalității, apartenenței la

teritoriu, populație, resurse și

un anumit grup social sau a

cerințe ale populației.8

rasei,

opiniei politice.

Gimenez, C., Alamo, J., și Perez, F. (2015). Conviețuirea și
coeziunea socială. Barcelona: Obra Social "la Caixa"
7

promovează

proceduri, servicii, obiceiuri

sociocultural

AZIL

se

8

Ibidem
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CONVIEȚUIRE

Conviețuirea este un tip de
situație

socială

oamenii,

în

care

indiferent

de

DREPTURILE
OMULUI

sunt

egale,

universale,

interdependente.

culturală, comunică și intră în

libertății,

contact

conviețuirii în comunitate.

cu

alții,

se

reciproc,

comune,

colaborează

interacționează
manieră

Conviețuirea

și

permanentă

dezvoltare.9

trebuie

dispoziție

mijloacele

necesare pentru a pune capăt

în

încălcărilor

lor,

înțelege

conviețuire

ca

forme

de

discriminare și dezechilibre

acea

care

pentru

combaterea inegalităților și a
diferitelor

Se

să

aceste drepturi și să pună la

învățare continuă și este un
dinamic

și

promoveze și să protejeze

o

proces

păcii

responsabile

urmare,

creativă.

necesită

baze

pentru a le garanta și, drept

previn și rezolvă conflictele
într-o

justiției,

asemenea,

și

pozitiv

la

Autoritățile publice sunt, de

împărtășesc valori și interese

INTERCULTURAL

Aceste

drepturi

unii

stau

și

apartenența lor socială sau

respectă

CONVIEȚUIREA

inalienabile,
indivizibile

de putere care pot exista.

pune

ĂA

accentul pe construirea unor

Pe de altă parte, abordarea

CETĂȚENILOR

relații pozitive și interacțiuni

bazată pe drepturile omului

între persoanele din aceeași

plasează

comunitate locală, indiferent

capacitatea lor de acțiune în

de situația lor administrativă

centru, deoarece aceștia sunt

sau

principalii actori în propria lor

de

apartenența

lor

oamenii

și

socială sau culturală, în care

dezvoltare,

sunt

decât să-i considere drept

împărtășite

norme,

valori și interese comune.

mai

degrabă

beneficiari pasivi de servicii,
ajutoare sau măsuri, cu nevoi

PRINCIPIUL
EGALITĂȚII DE
TRATAMENT

Principiul
tratament
bărbați

egalității
între
implică

femei

care trebuie îndeplinite.

de
și

absența

ÎNTRE FEMEI ȘI

oricărei discriminări, directe

BĂRBAȚI

sau indirecte, pe bază de sex

ABORDARE

Un proces care, deși poate

COMUNITARĂ

avea la bază satisfacerea
nevoilor anumitor indivizi sau
grupuri, presupune că aceștia

și, în special, a celor generate

au un interes general și că,

pe baza maternității, asumării

prin urmare, au nevoie de

de obligații familiale și stării

acțiuni care implică întreaga

civile.10

comunitate,

căutând

participarea tuturor agenților
ABORDARE

Conform abordării bazate pe

BAZATĂ PE

drepturile omului, drepturile

Gimenez, C., Alamo, J., și Perez, F. (2015). Conviețuirea și
coeziunea socială. Barcelona: Obra Social "la Caixa".
9

relevanți

pentru

teritoriu,

precum și a persoanelor care

Legea organică 3/2007, din 22 martie, privind egalitatea
reală a femeilor și bărbaților.
10
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locuiesc aici. Acest proces își

care

propune

origine.12

să

promoveze

locuiesc

în

țara

de

conviețuirea și dezvoltarea
socio-economică

prin

valorificarea la maximum a

GEN

mediului din punct de vedere

Statut cultural care distinge
bărbații de femei. Este setul

al resurselor și serviciilor.

de norme, tradiții și obiceiuri
diferențiale, impuse pe baza

ABORDAREA DE
GEN

Analiza

realității

bazează

pe

considerare

care

se

luarea

în

a

sexului. Așteptările sociale cu
privire la

bărbații și femeile ar trebui să

diferitelor

simtă, să gândească și să

roluri și funcții care sunt
atribuite

la

femeilor

nivel

și

acționeze

social

bărbaților,

valoarea care li se alocă

GUVERNANȚĂ

acestora și a relațiilor dintre
ei,

ceea

ce

inegalității

coordonată și de colaborare
între diferitele administrații

discriminării,
și

a

publice, sectorul privat și

excluderii

participarea

femeilor. De asemenea, se
analizează

acțiunile

Acest concept este utilizat
pentru a sublinia acțiunea

permite

identificarea, interogarea și
evaluarea

modul în care

activă

a

cetățenilor.

care

trebuie întreprinse pentru a
interveni în funcție de factorii

INCLUZIUNEA

de gen și pentru a crea

(EXISTĂ

condiții de schimbare care să
permită

progresul

în

echității

între

construirea

FUNDAMENTE

femei și bărbați.11

FAMILIE

proces

de

migrație,

LĂ

trăiesc

literalmente

definește incluziunea socială
ca

fiind

un

„proces

care

PENTRU

asigură faptul că cei expuși

RECUNOAȘTEREA

riscului sărăciei și excluziunii

INCLUZIUNII CA

sociale au oportunitățile și

DREPT)

resursele necesare pentru a
economică, socială și culturală,

care

bucurându-se de un nivel de

într-o

viață

parte și alta, între țara de

și

considerat

origine și țara de destinație,
fragmentate,

Europeană

participa pe deplin la viața

Familiile în care a existat un

TRANSNAȚIONA

Uniunea

de

bunăstare

normal

în

societatea în care trăiesc.”

suferind

Acesta

avantaje și dezavantaje atât

subliniază

dreptul

oamenilor de a „avea o viață

pentru acei membri ai familiei
care pleacă, cât și pentru cei

11

LEGEA REGIONALĂ 17/2019, din 4 aprilie, privind egalitatea
de șanse între femei și bărbați. Comunitatea autonomă
Navarra

Celia Jaes Falicov (2021). Migración, pérdida ambigua y
rituales
12
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asociată” și să facă parte

și discriminare existente în

dintr-o comunitate.

teritoriu. Acest substrat de
bază

permite

trecerea

la

construirea de elemente de
identitate
colective

individuale
care

vizează

și
un

model de cetățenie incluzivă.
Interculturalitatea

trebuie

înțeleasă nu ca o anume stare
INTERACȚIUNE

Înțeleasă în acest document

POZITIVĂ

ca necesitatea de a încuraja

a realității, ci ca un principiu
de acțiune care ghidează
permanent

relații asertive și constructive

socială,

între întreaga populație care
locuiește

în

recunoscând

contribuția pozitivă a întregii

Navarra,

acordând

construcția

populații

prioritate

prin

diversitatea

diferitelor forme de viață,

respectului activ și asumând

comportament și cunoaștere.

diversitatea originii culturale,
ca element care contribuie și
îmbogățește

comunitățile

locale, municipale etc.

INTERSECTORIAL

O perspectivă care descrie

ITATE

poziția socială a indivizilor ca
urmare a interacțiunii dintre

INTERCULTURALI
TATE

Relația

constructivă

comunicare,

diferitele axe ale inegalității.

de

schimb

Prin

și

politică

îmbogățire între oameni și
diferite,

care

același

cadru

împărtășesc

referință

comun
care

Exemple de axe ale inegalității

de

sunt clasa socială, diversitatea

implică

sexuală și de gen sau originea,
de exemplu.13

pentru întreaga societate.
interculturalității

recunoaște că există condiții
de bază necesare pentru
conviețuire,
egalizarea

bazate

pe

drepturilor,

îndatoririlor și oportunităților
întregii populații, depășind
diferite situații de inegalitate

13

Consiliul Local Terrassa 2019. “Guía para incorporar la
interseccionalidad en las políticas locales”

aceasta

abordare a inegalităților.

schimbări la nivel structural
Principiul

publică,

de

modalități mai complexe de

baza acesteia, se formează un
cadru

nivel

monofocale și căutarea unor

geografic, politic și social. Pe
nou

la

necesită abandonarea logicii

grupuri cu medii și referințe
culturale

urmare,

NEVOI

Definim

acest

concept

pornind de la tipologia și
nivelurile de nevoi descrise
de Maslow (1943). Piramida
lui Maslow este compusă din
următoarele niveluri:
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Nevoi fiziologice. Nevoi

să aibă loc în egalitate de

ale

șanse.

corpul

și

de

întreținere.
Nevoi

de

siguranță.

MIGRANȚI

Folosind

ca

referință

Nevoi care garantează o

principală

definiția

existență continuă și fără

Organizației

catastrofe (a elementelor

pentru

climatice, dar și de muncă

persoană care se mută în

etc.).

afara locului său obișnuit de

Internaționale

Migrație,

„orice

reședință, fie într-o țară sau
Nevoi de apartenență.

peste

Au

legătură

o

frontieră

cu

internațională, temporar sau

sentimentul individului de

permanent, și din diverse

apartenență la o anumită

motive”

societate

migrant.

(dragoste,

este

considerată

camaraderie etc.).
Nevoi de recunoaștere.

PROTECȚIE

Protecția internațională este

Adică de apreciere din

INTERNAȚIONAL

înțeleasă ca un set de acțiuni,

partea celorlalți membri

Ă

protejate

dreptul

ai societății, ceea ce are

internațional,

un efect asupra stimei de

desfășoară

sine.

protejării

drepturilor

fundamentale

ale

care
în

se
scopul
unei

Nevoi de împlinire. Ele

categorii

sunt tipul cel mai abstract

persoane care se află în afara

și complex de nevoi și au

țărilor lor de origine și care nu

legătură cu realizare la

dispun

nivel

autorităților

moral,

spiritual,

specifice

de

creativ sau un alt tip de

cazul

autorealizare,

internațională

adică

nevoile

profund

individuale și subiective.

refugiații,
beneficiază

Se

referă

migranților
resurse

la
la

accesul
servicii

generaliste

și

(adică

servicii pentru toți cetățenii).
Acest

lucru

necesită

mecanisme de adaptare a
acestor servicii și resurse la
diferitele
sociale,

circumstanțe
economice

și

culturale, astfel încât accesul

de

protecția

naționale.

Spaniei,

subsidiară,
REGLEMENTARE

de

În

protecția
include

persoanele
de

care

protecție
persoanele

strămutate în caz de aflux
masiv și apatrizii. Dreptul de a
solicita

protecție

internațională este un drept
recunoscut în mod expres de
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Constituția spaniolă (articolul

rasă,

13.4).14

apartenență la un anumit

religie,

naționalitate,

grup social sau opinii politice,
se află în afara țării sale de
naționalitate și nu poate sau,
din cauza unor astfel de
temeri,

nu

dorește

să

beneficieze de protecția țării
respective; sau care, lipsită de
cetățenie și fiind, ca urmare a
unor astfel de evenimente, în
afara țării în care și-a avut
PROTECȚIE

Aceasta se referă la răspunsul

SOCIALĂ

administrațiilor care vizează
asigurarea

promovării

exercitării

drepturilor

economice,
culturale

sociale
ale

anterior reședința obișnuită,
nu este în măsură sau, din
cauza unor astfel de temeri,
nu dorește să se întoarcă în
țara respectivă.16

și

persoanelor

fizice.

PROTECȚIE
SUBSIDIARĂ

Protecția

acordată

SERVICII

În cadrul textului se referă la

SPECIALIZATE

servicii și resurse care vizează

unui

resortisant al unei țări terțe
sau

apatridului

care

fără

iniția

sau în țara lor de reședință

de

apatrizilor, se vor confrunta

reunificarea

familiei,

excludere

socială

sau

aflate în risc de a suferi

cu riscul real de vătămare

excluderea

gravă și care nu poate, sau

persoane

din cauza acestui risc, să nu

beneficiază

beneficieze de protecția țării

socială
care
de

internațională.

în cauză.15

o

persoană care, din cauza
temerilor întemeiate de a fi
persecutată din motive de

Ministerul de Interne
Ibidem

în

migranții aflați într-o situație

obișnuită anterioară în cazul

15

familiale

proces sau cu intenția de a

întorc în țara lor de origine

14

legături

Navarra), familiile aflate în

creadă că, în cazul în care se

global,

anumitor

migranților,

copiilor sau migranților tineri

oferă motive întemeiate să se

context

ale

(care includ bunuri destinate

statutul de refugiat, dar care

Într-un

oferită

profiluri

precum: femei, copii și tineri

nu

îndeplinește condițiile pentru

REFUGIAT(Ă)

asistența

16

Ministerul de Interne

caută

sau
sau

protecție
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SERVICII

În prezentul document se

comunitare,

SPECIFICE

referă la acele servicii și

dimensiunea

resurse care sunt destinate

administrativă:

să

cartier, district etc.17

răspundă

la

specifice

ale

migrante.

Printre

situații

populației
aceste

servicii se numără cele de la
primirea inițială, care pot
include

programe

informare
servicii

și
de

de

orientare,
consultanță

juridică sau servicii pentru
învățarea

limbilor

străine,

printre altele.

SERVICII
GENERALE

În acest text se referă la
serviciile

destinate

cetățenilor

în

deoarece

ansamblu,

acestea

oferă

răspunsuri la nevoile comune
în comunitate. Este esențial
ca

aceste

servicii

să

fie

accesibile întregii populații,
ținând seama de diversitatea
profilurilor

deservite,

permițând astfel accesul la
astfel de servicii în egalitate
de șanse.

GEN

Un

set

de

biologice

ale

determinate

caracteristici
persoanelor,
înainte

de

naștere și care nu pot fi
schimbate, care le identifică
ca bărbați sau femei.

TERITORIU

Este unul dintre elementele
structurale ale comunității.
Acesta este zona geografică și
spațial

al

intervenției

Gimenez, C., Alamo, J., și Perez, F. (2015). Conviețuirea și
coeziunea socială. Barcelona: Obra Social "la Caixa"
17

delimitată

de

politiclocalitate,
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