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ACTA/RESUM 
 
Sessió informativa situació infància a Ucraïna convocada per l’Alto 
Comisionado contra la Pobreza Infantil 
 
Dia:   14/03 
Hora: 12h  
Lloc: virtual 
 
PORTAVEUS 
Representant Alto Comisionado contra la pobreza infantil 
Representant Acnur Espanya (Sofi Miler, Margarita Rasilla) 
Representant Save the Children (Vicente Raimundo, Catalina Peracho) 
 
 
ASSISTENTS 
Membres del Alto comisionado contra la pobreza infantil (representant de FEDAIA entre 
elles) 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 
ACNUR: Explica que hi ha més de 2M de persones refugiades. L’accés humanitari és molt 
complexa. Els corredors humanitaris han permès donar accés a necessitats molt bàsiques. 
Un element molt important és repartir informació entre aquestes persones que sigui 
neutral, objectiva i concreta. ACNUR s’està enfocant en donar informació i bens de 
primera necessitat.  Ho fan amb coordinació amb les autoritats que són les que tenen el 
lideratge de les accions i la responsabilitat. Entre els desplaçats hi ha infants menors 
d’edat no acompanyats (la competència és de les comunitats autònomes. Els que han 
arribat estan arribant de forma organitzada, i venen del sistema de protecció d’Ucraïna i 
són pocs de moment), menors “separats” (acompanyats d’amics o família extensa però 
que no son els pares o mares, s’intenta que no els separin d’aquests i es mantinguin junts), 
i mares amb fills i amb avis i àvies. Fa dues setmanes han publicat una guia d’ajuda per 
orientar tant a les persones que acullen com a les persones desplaçades.  
 
Europa ha acordat sistema perquè totes les persones que venen d’Ucraïna tinguin la 
protecció temporal (de moment és un any), amb un sistema molt àgil.  
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A Madrid hi ha el Centro de atención de personas desplazadas, els que hi van, en 20’ 
poden tenir una protecció temporal d’acollida. Tenen dret a residir a espanya, a treballar, 
als serveis socials, sanitat i entrar a sistema d’acollida de protecció estatal, cobrint totes 
les necessitats que s’identifiquin. Es poden dirigir directament al CRE sense necessitat de 
demanar cita. El telèfon centralitzat Ucraïna gratuït és el 900 22 11 22.  
 
La infància acompanyada que arriben amb famílies extenses o amics, s’estan acollint, 
però preservant que es mantinguin amb elles. En aquests casos es fa una crida a la 
coordinació de totes les iniciatives que apareguin i que es canalitzin a través de serveis 
socials de cada comunitat autònoma.  
 
Ara mateix no necessiten més ajudes de bens, es pot ajudar amb contribucions 
econòmiques, també amb aportacions d’espais (cases, poliesportius, locals, etc.) que ho 
comuniquin a les autoritats autonòmiques i Ministeri d’Inclusió.  
 
ACNUR ens enviarà una guia d’ajuda a persones refugiades a Espanya.  
 
 
SAVE THE CHILDREN 
Ens informen que estan fent incidència social i política traspassant els missatges que 
consideren claus a les autoritats europees per tal que tinguin en compte els drets 
internacionals a banda de també estar presents amb acció (bens etc) 
Treballen per estar amb contacte amb les diferents administracions implicades en 
l’acollida d’aquesta infància, que requereix d’una cooperació interadministrativa amb una 
resposta coordinada de totes les comunitats autònomes, donat que el model que tenim 
de protecció és descentralitzat. Hi ha creada una taula de treball del Ministerio amb 
representants de les comunitats autònomes en protecció a la infància.  
 
Les recomanacions que estan fent és per que es disposin de recursos en dues línies:  

- Serveis centralitzats d’assessorament i informació, que estiguin coordinats i siguin 
suficients. S’està parlant d’habilitar línies de telèfon específiques... 

- Acolliment de la infància que poden arribar sols i separats dels seus progenitors 
però acompanyats d’altres familiars o amics, recomanant la necessitat que es 
formalitzin aquests acolliments que s’estan produint i que hi hagi un registre. Es 
probable que no s’utilitzi la figura de l’acolliment familiar, encara ho estan 
analitzant. Estan veient si es possible flexibilitzar els procediments. Recomanen 
dotar de major recursos per fer les valoracions de les famílies, acompanyament i 
seguiment.  
 

Cal tenir en compte que es tracta de mesures temporals, tal com estableix la Convenció 
dels Drets de la Infància han de tornar, en la mesura del possible amb les seves famílies 
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Estan mirant el fet de tutelar a aquella infància que arribi sola i que es trobi en situació 
de desemparament. Els que arribin amb altres familiars, s’haurà de mirar, en funció de 
l’interès superior de l’infant, si es millor que es mantinguin amb aquestes persones o cal 
tutelar-los. 
 
Fonamental reforçar els sistemes de protecció dels països amb frontera amb Ucraïna i 
veure com estan sortint aquests infants i coordinar-se molt.  
 
La infància que estigui en el sistema de protecció d’Ucraïna i que entrin en el sistema de 
protecció dels països de la frontera, caldrà valorar si és millor enviar l’infant amb la seva 
família extensa que pugui tenir a Espanya, entrant amb la figura de l’acolliment 
transfronterer.  
 
Serà necessari un enfoc d’educació intensiva cap aquesta infància. 
 
També es destaca molt important el recolzament i assessorament jurídic d’aquetes 
persones per tema de permís de treball, d’accés a diverses ajudes de protecció social que 
pugin haver-hi... 
 
Ministeri d’inclusió també ha elaborat una guia, que ens faran arribar, juntament amb 
informació actualitzada i també compartiran informació d’altres membres de l’aliança. De 
les reunions i acords als que arribi el comitè interministerial i el Ministeri d’Inclusió, ens 
enviaran aquella que creguin que sigui pertinent pels membres de l’Aliança. Finalment 
ens informen que potser tornaran a convocar a una altra sessió informativa, ja aniran 
veient.  
 
Algunes de les preguntes de les assistents:  
 
¿Existe una guía oficial de recomendaciones que nos puedan hacer llegar a las empresas? También 

el nombre de ONGS y Entidades Públicas oficiales col·laboradores 

 
Dentro del Acogimiento, como se  ha organizado la Atención de Salud de la población infanto-juvenil 
desplazada, tanto a nivel individual como de Salud Pública, particularmente en relación con la 
pandemia Covid-19, i.e. cobertura vacunal? 

 
¿se piensan sostener por ej cada 15 dias para saber en que estamos las entidades que estamos en 

terreno y las distintas intervenciones que estamos haciendo 

 
Me preocupa la falta de previsión en la escolarización de estos y estas menores en la Comunidad 

de Madrid. He pedido cuna reunión con el Director de área Territorial Sur porque la idea es repartir 

a los niños y niñas según haya espacio, sin ninguna consideración y a partir de 2 de 

primaria  incorporarlos a aulas de enlace, si las hubiera. Creo que debería haber una línea común 

de escolarización para todos y todas. Y os pido ayuda, en este sentido. 
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sería la mejor forma para canalizar posibles ofertas de trabajo de cara a la inserción laboral de las 

personas que están llegando a España? 

 
 aunque el tema educativo habéis comentado que será una segunda fase, desde entidades como 

la nuestra de educación en el ocio y tiempo libre, puede ser interesante en este segundo momento 

dar acceso a estas niñas y niños menores a este tipo de actividades/recursos. Lo comentamos 

porque esto tb entiendo que se canalizaría a nivel público, y por valorar como canalizar este tipo 

de acciones para la segunda fase. 


