Dragi Prieteni, Colegi și Parteneri,
Grupul de lucru pe tema Anti Trafic Uman CPOE (Christian Platform for Organisations working in Eastern Europe
– Platforma Creștină a Organizațiilor care lucrează în zona de Est a Europei) are deosebita plăcere de a vă invita
să participați la conferința „Traficul Uman – o problemă actuală și relevantă a României” din data de 18
Octombrie 2019, care va avea loc la Universitatea Creștină Emanuel din Oradea.
Traficul de ființe umane (THB) sau traficul de persoane (HT) este o problemă bine cunoscută în multe țări din
întreaga lume, este un fenomen complex, cu o multitudine de implicații și ramificații. Din păcate, în Uniunea
Europeană, România este listată pe primul loc atât ca țară sursă, cât și ca țară de tranzit, cu trafic intern în
creștere și rețele THB pe scară largă. Sunt depuse multe eforturi de către diferiți actori pentru a opri THB, dar
nu sunt suficiente!
„Între țările UE, Raportul Eurostat 2015 privind traficul de ființe umane afirmă că România oferă cel mai mare
număr de victime și cele mai dezvoltate și sofisticate rețele de THB la nivel european. România este atât o țară
sursă, de tranzit, cât și o țară de destinație, fenomenul traficului intern fiind un fenomen în creștere, cu peste o
treime dintre victimele identificate traficate intern în perioada 2011-2014. 1"
Există mulți și diferiți actori implicați în lupta de combatere a traficului și se depun eforturi serioase pentru
reducerea THB. În același timp - conform mai multor cercetări și studii - cooperarea cu privire la această
problemă este o provocare serioasă, iar înțelegerea generală este că o mai bună colaborare și coordonare a
eforturilor de combatere ar duce la un impact mai mare în această privință.
Această conferință/consultare intenționează să fie un prim pas pentru crearea unei platforme pentru facilitarea
colaborării și coordonării între organizații cu scopul de a avea un impact mai mare în lupta împotriva traficului
de ființe umane. Această nevoie de colaborare sporită nu se referă doar la actorii implicați în reabilitarea
victimelor sau în urmărirea penală a traficanților ci și la organizații care se ocupă de cauze profunde, prevenire
și protecție.
Participanți: În această privință, această conferință este destinată organizațiilor și instituțiilor care lucrează pe
cauzele principale ale TB (sărăcie, abandonul școlar, familii disfuncționale, susținerea și dezvoltarea
comunităților și a persoanelor vulnerabile și defavorizate etc.). Organizațiile specializate în THB sau alte
persoane interesate să contribuie la eforturile anti-trafic sunt binevenite să se alăture.
În cadrul acestui eveniment vom avea cu noi specialiști de la organizații care lucrează în diferite domenii legate
de lupta anti-trafic care ne vor însoți pe parcursul zilei. Considerăm că o mai bună înțelegere a THB și luarea în
considerare a complexității activității noastre, va conduce, de asemenea, la un impact mai bun al organizației și
instituțiilor de ajutor și dezvoltare nespecializate.
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Program:

-

9:00-10:00 Înregistrare
10:00-10:15 Deschidere
10:15-11:15 Prezentare: Introducere pe tema „Traficul de Ființe Umane”
11:15-11:30 Pauza de Cafea
11:30-13:00 Sesiune plenară: modelul 7&P care se adresează problemei traficului uman
13:00-14:00 Pauza de prânz
14:00-16:00 Workshop: 4 workshop-uri, desfășurate în 2 runde
16:00-16:45 Sesiune plenară: Concluzii și încheiere

Toate costurile aferente conferinței sunt acoperite, dar participanții îți vor acoperi costurile de transport și
cazare, dacă este cazul.
Ne-ar face o deosebită plăcere să participați la această conferință. Vă rugăm să ne informați despre intenția dvs.
de a participa la acest eveniment trimițându-ne un email de confirmare la adresa office@romania.dorcas.org,
cel târziu până la data de 10 octombrie, menționând în Subiect „Conferință Trafic Uman".
Așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem pe toți,
Membrii grupului de lucru CPOE THB

