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Обележен Европски дан борбе против трговине људима 
 

Локални тим за борбу против трговине људима града Краљева, организовао 
је конференцију за новинаре поводом Европског дан борбе против трговине 
људима који се сваке године обележава 18. октобра. 
 Поред Полицијске управе, Комуналне полиције, Тужилаштва, Центра за 
сцоијални рад, Инспекције рада, Националне службе за запошљавање и Црвеног 
крста Краљево, сузбијању трафикинга, који представља једно од значајних  
кршења људских права, помажу и друге институције. 

Координатор Локалног тима Лидија Павловић истакла је колико је значајна 
подршка и сарадња Удружења грађана „Атина“ и „Астра“ која доста помажу када 
су у питању активности у борби против трговине људима.  

„Имали смо едукацију која је била намењена инспекторима рада, као и 
одборницима и функционерима у граду Краљеву, која се реализовала током 
летњег периода. Ова едукација је веома значајна јер чланице и чланови Локалног 
тима, који су упознати са темом и значајом борбе против трговине људима, и 
доносиоци одлука, препознали смо ту Инспекцију рада као важан фактор, односно 
институцију, треба да се едукују и придају већи значај теми борбе против трговине 
људима и томе колико је важно да о овоме свакодевно разговарамо“, истакла је 
Лидија Павловић. 

Посебан значај присутности трафикинга дају представници Црвеног крста 
Краљево, чији волонтери током читаве године спроводе низ едукативних 
радионица на којима, пре свега школарце, упознају са потенцијалним опасностима 
са којима се свакако могу ненадано сусрети. 
 Према речима Драгојле Вујовић, стручног сарадника Црвеног крста 
Краљево, овај програм едукације, у коме се ради са различитим циљним групама, 
даје изузетно добре резултате. Показало се да се методом вршњачке едукације 
превентивне поруке преносе до најосетљивијих циљних група, а то су млади и 
деца и изузетно добри резултати се постижу на овом пољу. 

„Програми се разликују, јер не могу да имају исте радионице основци као 
средњошколци. Прави је доживљај радити са основцима јер су живахни и вољни 
да сарађују са нама, а средњошколци већ имају аргументативне ставове и 
можемо да видимо отприлике како размишљају наши вршњаци. Такође смо хтели 
да радимо радионице са студентима, да видимо како они размишљају везано за 
појам трафикинга“, појаснила је волонтерка Црвеног Крста Краљево Наташа 
Чингелић, па истакла да је циљ у свим тим радионицама да се прошири свест о 
овом глобалном проблему. 

Неопходно је да систем и све укључене институције буду у стању да 
препознају појаве које представљају ризик потенцијалне трговине људима како би 
могли на време и адекватно да реагују при сузбијању једна од најкомплекснијих 
појава која све више погађа савремено друштво. 


