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Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom împreună cu organizaţiile partenere din cadrul
proiectului european “Labor Trafficking - FINE TUNE Responses” au organizat azi, 20 martie 2014, Conferinţa
europeană “Recrutarea prin internet”.

Evenimentul se adresează ONG-urilor, Uniunilor sindicale, Instituţiilor Statului şi altor actori guvernamentali cu
mandate în problematica prevenirii traficului de persoane şi a migraţiei forţei de muncă, şi va reuni 40 de
participanţi, din 10 tări europene.

Conferinţa este organizată în parteneriat cu Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi Parlamentul
României – Camera Deputaţilor.

Conferinţa s-a desfăşurat în cadrul proiectului european: “Labor Trafficking - FINE TUNE Responses”, şi este
implementat ITUC – International Trade Union Confederation şi Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din
România – AIDRom, în parteneriat cu alte 7 organizaţii  europene.

Proiectul urmăreşte combaterea traficului de persoane în scopul muncii forţate, una dintre cele mai dramatice
încălcări ale drepturilor omului, dar şi una dintre cele mai profitabile activităţi infracţionale din zilele noastre. În
mod deosebit, va pune accent pe o nouă formă de recrutare, şi anume recrutarea prin intermediul internetului.

Având în vedere că informarea este elementul cheie în cadrul prevenirii traficului de persoane, proiectul de faţă
îşi propune să tragă un semnal de alarmă asupra acestei noi forme de recrutare.

Prin aceasta sperăm să contribuim efectiv la obiectivul general al proiectului, şi anume: combaterea traficului de
persoane prin muncă forţată, prin realizarea unei reţele interdisciplinare: instituţii publice - societate civilă la nivel
european.

Participanţii din: România, Belgia, Finlanda, Cehia, Spania, Republica Moldova, Lituania, Austria, Marea
Britanie, vor beneficia de intervenţiile reprezentanţilor Instituţiilor Statului, ai Bisericilor şi ai invitaţilor de onoare
din străinătate, experţi în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane.
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