Jornada sobre el Tràfic d’éssers humans
Objectiu:
La jornada de Tràfic d’éssers humans sorgeix de la necessitat de poder donar resposta
des de la Comissió de treball sexual de Lleida, a una realitat molt preocupant com és el
tràfic d’éssers humans.
El tràfic d’éssers humans (TEH) amb finalitats d’explotació sexual és una greu
vulneració dels drets humans i una forma clara de violència. El TEH pot tenir finalitat
d’explotació sexual o diferents versions d’esclavatge, ja sigui en temes laborals amb
falses promesos o en processos de venda de persones, mendicitat i delictes menors.
El tràfic de persones és una de les més vils vulneracions dels drets humans, on les
víctimes són considerades objectes mercantils; alhora que un delicte penal i una
manifestació de la violència de gènere, en gran part dels casos. El Protocol de Palermo
(2000) és el que tipifica els elements que la defineixen: la captació i trasllat d’una
persona, per mitjà d’elements com l’amenaça o la coacció, amb l’objectiu d’obtenir un
benefici econòmic fruït d’aquesta activitat
Persones destinatàries:
Professionals en actiu que es dediquin actualment a l’atenció a persones des de l’àmbit
de la intervenció social i/o puguin atendre possibles persones en situació d’explotació
i/o TEH, així com aquelles persones que estiguin interessades en la temàtica de la
jornada.
Dia: 19 d’abril de 2018.
Lloc: Llotja de Lleida. Auditori Leandre Cristòfol1.
Durada: de 9.00 a 14.00 hores
Preu: gratuït
Nombre de places: limitades
Inscripcions: Per inscriure’s cal emplenar el formulari d’inscripció següent:
El termini acaba el 17 d’abril de 2018. S’enviarà un correu de confirmació per acceptar
la vostra sol·licitud.
Es lliurarà certificat d’assistència.

Per més informació: Oficina del Pla Local d’Inclusió de l’Ajuntament de Lleida.
plalocalinclusio@paeria.es 973700359
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Servei de pàrquing a la mateixa Llotja. Tarifa plana de 4 €. Venda de tiquets a la planta del vestíbul.

Programa
8:45 a 9:00

Entrega material Jornada

9:00 a 9:15

Inauguració jornada i presentació del Protocol de Tràfic d’éssers humans a
la ciutat de Lleida.

9:15 a 10:00

“Enfocament i perspectiva de Creu Roja”
Rosa Flores. Referent nacional contra el tràfic de persones. Creu Roja.

10:00 a 10:45

“Pla Policial contra el tràfic d’éssers humans: dues eines actuals de
treball: telèfon contra el tràfic d’éssers humans i l’interlocutor
social”
Raquel Amayas. Inspectora de Policia Nacional i Interlocutora Social
Nacional en el Tràfic d’éssers humans.
David Peinado. Inspector de Policia Nacional i Interlocutor Social
Territorial titular de Lleida.
Juan Gutiérrez Subinspector de Policia Nacional de Lleida.

10:45 a 11:30

Pausa-cafè (Bo de Shalom)

11:30 a 12:15

“Camps de persones refugiades. Risc de tràfic d’éssers humans i
protecció internacional”
Eva Menéndez. Oficial de Protección
Associate, UNHCR Spain | ACNUR España

12:15 a 13:00

Senior,

Protection

“Obre els ulls: el tràfic d’éssers humans existeix perquè ho
permetem”
Amelia Tiganus. Activista
Feminicidio.net.

13:00 a 13:45

Adjunto/

pels drets de les dones i membre de

“Experiències en recursos d’acollida en persones víctimes de tràfic
d’éssers humans”
Ana Laliena. Coordinadora de la Delegació d’Aragó de la Fundació Cruz
Blanca.
Neus Prats. Professional de referència en recursos d'acollida per
a víctimes de Tràfic d’éssers humans de Cruz Blanca.

13:45 a 14:00

Cloenda

