
 

5 organizacji w Europie  łączy swoje siły, aby walczyć z handlem kobiet w sieci 

 

Projekt Free2Link został zainicjowany przez 5 organizacji: Progetto Tenda Torino, DRC Greece, LABC, CWEP 

Poland i Nesta Italia w celu zwalczania internetowych pułapek na kobiety i dziewczęta w Europie. 

W ramach projektu “Free 2 Link” organizacje i władze publiczne łączą siły, aby opracowywać i 

rozpowszechniać wiedzę w celu zapobiegania handlowi ludźmi w Internecie. W ramach projektu powstanie 

platforma internetowa, która będzie zwiększała świadomość społeczeństwa w tym temacie.  

W ostatnich miesiącach, przez pandemię COVID-19, coraz więcej osób korzysta z Internetu i technologii 

cyfrowych. Doprowadziło to m.in. do wzrostu handlu ludźmi w sieci. Według Progetto Tenda, lidera sieci 

przeciwdziałania handlowi ludźmi Anello Forte, wczesna identyfikacja ofiar jest bardzo trudnym zadaniem. 

Chociaż osoby świadczące usługi na pierwszej linii, które pracują z osobami świadczącymi usługi seksualne i 

ofiarami handlu ludźmi, odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu przypadków handlu ludźmi, to jednak nie 

istnieją skuteczne mechanizmy pomagające tym osobom w zrozumieniu systemów rekrutacji i wykorzystania 

w Internecie. Według Komisji Europejskiej, istnieje wyraźna potrzeba budowania potencjału w zakresie 

wczesnej identyfikacji ofiar, ukierunkowanego na osoby pracujące na pierwszej linii frontu. 

Większość ofiar pochodzi z Europy Wschodniej i Południowej (34% z Rumunii i Albanii), Afryki (64% z Nigerii 

i Wybrzeża Kości Słoniowej) oraz Azji (głównie z Chin, 19%). Pomimo tego, że Włochy i Grecja są głównymi 

krajami, do których przybywają migranci i uchodźcy w Europie, to tylko nieliczne ofiary handlu ludźmi są 

identyfikowane podczas procesu rekrutacji i identyfikacji stosowanego wobec uchodźców i migrantów.  

Pięć organizacji będzie ściśle współpracować, aby stworzyć aktualne i dostępne dla wszystkich materiały na 

temat handlu w sieci, bezpośredniej interwencji i zapobiegania przemocy online wobec kobiet. Poprzez 

stworzenie platformy internetowej, organizacje zamierzają wyposażyć personel pracujący na pierwszej linii i 

połączyć organizacje pracujące w programach azylowych i integracyjnych we Włoszek, Grecji i na 

europejskich szlakach handlu kobietami. 

Zorganizujemy również szkolenia dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, pracowników rządu i 

organów ścigania. Prowadzone będą również działania mające na celu podnoszenie świadomości i ocenę 

postępów. 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Komisji Europejskiej "Prawa, 

Równość i Obywatelstwo" (2014-2020) i zostanie zrealizowany w ciągu 2 lat. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt poprzez stronę: https://cwep.eu/kontakt/  
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