Spolupracujú mimovládky s
pašerákmi?
VEREJNÁ DISKUSIA
10. október 2018, 18:30 - 20:00, Baštová 5, Open
Gallery
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Link na event:
https://www.facebook.com/events/1049504111890840/
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Diskusiu "Spolupracujú mimovládky s pa erákmi?" organizujeme v rámci projektu

č

ľ

ť

španielskej enkláve
Ceuta v Maroku priamo s policajtami, ktorí prichádzajú do každodenného
kontaktu s ľuďmi snažiacimi sa dostať na španielske územie. Ako sa polícii v
Ceute pracuje, ako vnímajú celú situáciu v danej oblasti a čo si myslia o
mimovládnych organizáciách? Odpovie nám Ramon Caudevilla šéf jednotky
"Migra ný kompas". Jej cie om je rozobra , aká je situácia v

boja proti nelegálnej migrácii v Ceute. Alexandra Malangone, nezávislá

čo sa tam deje, kto
sú ľudia, ktorí prichádzajú do Talianska cez Stredozemné more a čo toľko
kritizované mimovládky? Aké výsledky prinieslo vyšetrovanie ich zapojenia do
pašovania v Taliansku? András Léderer z Maďarského helsinského výboru nám
povie o ich práci s utečencami v Maďarsku a o riziku trestného stíhania, ktorému
v rámci nových zákonov čelia.
expertka, nám porozpráva o tom, aká je situácia v Taliansku -

č

Diskusia bude v angli tine.

Liga za ľudské práva o.z. so sídlom v Bratislave, uzavrela s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
zmluvu na realizáciu projektu Migračný kompas. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z
prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Euróspkeho sociálneho fondu. Zmluvu o
poskytnutí nenávratného príspevku Z314011M020 nájdete tu. Nenávratný finančný príspevok je v sume
109 786,08 EUR. Projekt bude realizovaný v Bratislavskom kraji. Informácie o Operačnom programe
Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

