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Rozvojový večer: Obchod s lidmi není obchod
Ve středu 22. února 2017 se od 18:00 hodin uskuteční v interaktivním muzeu vědy Pevnost
poznání Olomouc rozvojový večer na téma „Obchod s lidmi není obchod“ s hostem Terezou
Šimonovou, ředitelkou organizace La Strada Česká republika, o.p.s.
Obchodování s lidmi je jedna z nejvýnosnějších forem mezinárodního organizovaného zločinu,
která vynáší srovnatelné zisky jako nelegální obchod s drogami nebo se zbraněmi. U
obchodování s lidmi však hrozí menší riziko, že pachatelé budou odhaleni a potrestáni, neboť
využívají bezmocného postavení, ve kterém se jejich oběti často ocitají, zejména z důvodu
nelegálního pobytu na území cizího státu.
Tereza Šimonová se věnuje problematice obchodování s lidmi od roku 2010, kdy nastoupila
do organizace La Strada Česká republika, o.p.s. Ve své práci se zaměřuje na prevenci a
poskytování sociálních služeb obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Zároveň se zajímá o
obor adiktologie, který vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
„Obchod. Pod tímto pojmem si každý z nás představí mnoho, ale dokážeme si představit obchod
s lidmi? Obchodování s lidmi se řadí mezi tři nejvýnosnější organizované zločiny na světě.
Jedná se o zvlášť závažný trestný čin, který ohrožuje miliony lidí. Není výsadou pouze
rozvojových zemí, ale dotýká se celého světa, včetně Evropy. Otázkou je, jakou roli hraje v
oblasti obchodování s lidmi Česká republika,“ říká Tereza Šimonová, host rozvojového večera.
Pořadatel akce, ARPOK, o.p.s. je vzdělávací organizace, která od roku 2004 přináší do škol
globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům s žáky diskutovat aktuální témata a zároveň o
nich informuje i veřejnost. Cílem organizace je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou
společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa.
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