Protecció internacional i tràfic de persones als aeroports europeus:
Reptes de la detecció, l’atenció i l’acollida a zones internacionals
20 de Novembre, 2018.
Creu Roja Barcelona (Carrer Joan d’Àustria, 118). Barcelona.
 Eva Menéndez Sebastián – Oficial de Protecció Adjunta a ACNUR Espanya.
 Elena Arce Jiménez – Cap de l’Àrea de Migració i Tracte Igualitari del Defensor del
Pueblo.
 Juan Vallterra de Simón – Subdirector General Adjunt de Protecció Internacional.
Ministeri de l’Interior.
 Miriam Benterrak – Subdirectora Adjunta de Coordinació Interinstitucional en

Violència de Gènere, Delegació del Govern per la Violència de Gènere.
 Ramon Neeter – Investigador Superior del Sluisteam. Gendarmeria Reial dels Països
Baixos (Koninklijke Marechaussee), districe Schiphol. Ministeri de Defensa.
 Amanda Read – Cap Nacional d’Operacions per la Protecció i Tràfic d’Éssers Humans
de la UK Border Force (Regne Unit).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9:30 – 9:40 Benvinguda (Xarxa Asil.cat i Creu Roja Barcelona).
9:40 – 10:00 Presentació d’objectius i dinàmica de la jornada.
 Rosa Mª Cendón – Coordinadora de l’Àrea d’Incidència i Sensibilització de SICAR cat
– Adoratrius.



La

PRIMERA PART

tindrà l'objectiu de comparar i debatre sobre les diferents

condicions logístiques i d’infraestructura dels aeroports per allotjar i proveir de
les seves necessitats bàsiques a sol·licitants d'asil, possibles víctimes o persones
detingudes mentre esperen que les autoritats intervinguin quan no compleixen
requisits d’entrada;
10:00 – 11:00 Ponències introductòries
10 min. / ponent. Moderació a càrrec de SICAR cat - Adoratrius.
11:00 – 12:15 Primers apunts sobre les condicions materials i d’infraestructura
12:15 – 12:30 Pausa cafè



La SEGONA PART tractarà la presència de funcionaris i d’ONG especialitzades en
aquests contextos, i sobre quins són els mitjans i protocols disponibles per a la
seva intervenció en termes de detecció de possible víctimes de tràfic de
persones, atenció social i jurídica i suport psicològic.

12:30 – 14:30 – Debat: detecció i atenció professional
14:30 – 16:00 Dinar


La

TERCERA PART

se centrarà en comparar diferents pràctiques i protocols per

l’acollida i altres aspectes relacionats com el trasllat a territori, per exemple,
quan es detectin indicis de tràfic de persones.
16:00 – 18:00 Apunts sobre l’acollida. Protocols i trasllat a territori.
18:00 -18:30 Conclusions i torns de preguntes i respostes.

Per confirmar l’assistència, si us plau escriviu a asil@asil.cat

