14.00-16.00 CET/ 13.00-15.00 /Lisboa & Londres
Clique no link abaixo para participar do webinar: https://us02web.zoom.us/j/89599918448

Somos todos migrantes e refugiados!
Migrar e procurar refúgio não é um crime! É um direito humano!
Objectivo geral: Desenvolver estratégias para o futuro - com base nas conclusões e
recomendações da 45ª sessão do Tribunal Permanente dos Povos (TPP) - elaborando
iniciativas e acções futuras para exigir o respeito dos direitos humanos dos povos migrantes
e refugiados - no actual contexto político europeu e global
Moderador Brid Brennan(TNI) & Don Flynn (PPT Hearing London)
Bloco 1 45ª Sessão - Principais conclusões, julgamentos e recomendações do PPT
Crimes sistémicos, genocídio contínuo e violações generalizadas dos direitos humanos e
crimes contra a humanidade no mar e nos territórios. A negação da saúde e dos direitos
laborais e o impacto da segurança militarizada e da necropolítica na política de direitos
humanos fundamentais.
Philippe Texier
Domenico Gallo
Luciana Castellina

Presidente da TPP - Uma visão geral da sessão.
Painel auditivo de Berlim - implicações para estratégias futuras
(Presidente da Audiência de Berlim) sobre recomendações
concretas e políticas e próximos passos.

Bloco 2 - Perspectivas e respostas - Sindicatos e Movimentos Sindicais
Os crimes sistémicos e as violações dos direitos humanos identificados nas conclusões do
TPP continuam - e intensificaram-se durante a pandemia da COVID-19 - particularmente
sobre os trabalhadores migrantes (como trabalhadores essenciais).
O que fazer
Sue Pollard
Mikel Alvarez
José García Cuevas
Mohamed Hakech

que estratégias propõem os sindicatos?
UNITE, Reino Unido,
LAB SINDIKATUA - EUSKAL HERRIA
SOC-SAT Almería
FNSA/LVC Marrocos

Bloco 3 Próximos passos
Construir juntos um pacto global de solidariedade e acção
Stelios Kouloglou
Luca Casarini
Chiara Denaro
Jille Belisario
Federico Pacheco

MPE - Membro da Comissão dos Assuntos Externos
Fundador, Mediterranea Saving Humans
WatchtheMed - Alarm Phone
Plataforma Transnacional dos Migrantes - Europa (TMP-E)
La Via Campesina/ECVC

o fim

Poema de Paloma Chen

