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Seminarium nt. zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi
ludźmi
Dodane dnia 07.10.2016

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Co roku z tej okazji
organizowane są różne wydarzenia na temat zjawiska handlu ludźmi. W bieżącym roku, we współpracy z Radą
Europy w ramach projektu „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi” planowana jest m.in.
organizacja seminarium poświęconego zaangażowaniu biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi do pracy
przymusowej, które odbędzie się 13 października br. w budynku MSWiA.
Handel ludźmi do pracy przymusowej jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się
formą wykorzystania oﬁar tego przestępstwa – w ubiegłym roku prawie 29% spraw,
prowadzonych przez prokuratury o handel ludźmi, dotyczyła tej właśnie formy
wykorzystania. Natomiast, aż połowa beneﬁcjentów Krajowego Centrum InterwencyjnoKonsultacyjnego dla Oﬁar Handlu Ludźmi była wykorzystywana do pracy przymusowej.
Tej formy wykorzystania doświadczają zarówno obcokrajowcy w Polsce, jak i Polacy za
granicą (głównie w krajach Unii Europejskiej) i na terytorium Polski.
Polska i jej struktury administracyjne, w tym międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi,
podejmuje wiele działań na rzecz walki z tą przestępczością, a także prowadzi wiele działań prewencyjnych. Jesteśmy jednak
świadomi, że nasza aktywność nie będzie skuteczna bez współpracy ze związkami zawodowymi, biznesem, organizacjami
pracodawców czy organizacjami pozarządowymi. Stąd tez potrzeba organizacji Seminarium, które ma nadzieję zainicjować
debatę na temat prewencji i identyﬁkacji handlu ludźmi.
Zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji
pozarządowych, naukowców, dziennikarzy - wszystkie osoby, zainteresowane rozpoczęciem debaty nt. przestrzegania praw
człowieka, w tym przeciwdziałania handlowi ludźmi do pracy przymusowej, jako elementów społecznej odpowiedzialności
biznesu.
Seminarium nt. „Zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi”, odbędzie się 13 października 2016
roku w Sali konferencyjnej 421 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ze względu na obowiązujące w Ministerstwie zasady bezpieczeństwa, bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności w
poniedziałek 10 października do końca dnia (ewa.nowacka@mswia.gov.pl).
W załącznikach znajduje się oﬁcjalne zaproszenie oraz program.
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