Ediția a 6-a: Conferință europeană
ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE
Traficul de persoane în Europa și provocările fenomenului pentru România
10 decembrie 2020, online, 9:30-16:30 CET
La eveniment sunt așteptați să participe sute de magistrați, avocați, polițiști, inspectori de
muncă, funcționari publici, medici, cercetători și profesori, reprezentanți ai ONG-urilor,
supraviețuitori ai traficului de persoane, politicieni și diplomați, precum și alți actori implicați
în lupta anti-trafic în Europa și în plan global. Înregistrarea se face până pe 5 decembrie.

INVITAȚIE
Conferința este găzduită de Ramona Strugariu, europarlamentar Renew Europe, în parteneriat
cu Rețeaua de Organizații Neguvernamentale împotriva Traficului de Persoane (RoITP),
Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (CEECJ) și Freedom House România
(FHR), continuând seria de evenimente pe subiectul provocărilor pe care Europa le are de
înfruntat în materie de trafic de persoane. Anul acesta va avea loc cea de-a șasea ediție a
conferinței “Împreună împotriva traficului de persoane”, organizată începând din 2014.
Conferința își propune să abordeze principalele provocări cu care ne confruntăm în prevenirea
și combaterea traficului de persoane sau protejarea supraviețuitorilor acestui fenomen
îngrijorător, în special protejarea copiilor, subliniind necesitatea unei cooperări internaționale
eficiente și a implicării inter-instituționale. Eradicarea traficului de persoane, în contextul
transnațional actual, este imposibilă fără o cooperare europeană puternică în materie penală, cu
o abordare integrată și cuprinzătoare. Combaterea traficului de copii rămâne, de departe, una
dintre principalele provocări cu care se confruntă astăzi Europa. Conform tendințelor actuale
identificate în Raportul publicat recent de Uniunea Europeană privitor la traficul de persoane,
tot mai mulți copii devin victime sigure ale traficanților și sunt supuși mai multor forme de
exploatare.
Participanții la conferință sunt rugați să se pre-înregistreze, completând formularul online
până pe 5 decembrie 2020.
Informații actualizate despre conferință sunt disponibile la:
http://www.ecler.org/ro/impreuna-impotriva-traficului-de-persoane
Contact pentru interviuri:
Ramona Strugariu, ramona.strugariu@europarl.europa.eu
Silvia Tăbușcă, office@ecler.org
Contact media:
Cristina Guseth, guseth@freedomhouse.ro
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