Thành công đầu tiên của Hội thảo chống buôn người ở Mã Lai

CAMSA - ngày 30/11/2009.

Nhận biết được nạn buôn người đang là vấn đề nóng của xã hội hiện nay, đặc biệt
trong khi công nhân là những người đầu tiên phải hứng chịu những nghịch cảnh của vấn
đề này. Văn phòng hỗ trợ công nhân Việt Nam ở Malaysia đã tổ chức thành công buổi
hội thảo chống buôn người dành cho công nhân đảo Penang với mục đích trang bị những
kiến thức về luật chống buôn người cho họ.
Buổi hội thảo tổ chức vào ngày 29/12/2009 với sự tham gia của 200 công nhân. Với
những định nghĩa về buôn người, các điều khoản luật của Việt nam cũng như của
Malaysia , mục đích và biện pháp hỗ trợ của Văn phòng cho các trường hợp chống buôn
người,... các anh chị công nhân chăm chú lắng nghe những điều mà họ chưa bao giờ được
nghe, họ chia sẻ những câu chuyện của bản thân và người thân họ - những chuyện mà
sau cuộc hội thảo họ mới nhận ra rằng quyền lợi của họ bi xâm phạm, như vậy là
bị rơi vào tình trạng buôn người.

Công nhân vui mừng vì họ được biết những điều luật những quy định về chính quyền lợi
của chính họ, như tia sáng cho cuộc đời công nhân nước ngoài không một ai đứng ra soi
đường chỉ lối cho họ trước đó. Trong những phiếu đánh giá của Văn phòng, họ bày tỏ sự
nhận thức của họ rất rõ sau khi nghe chương trỉnh, hoàn toàn khác với con số zero hiểu
biết về buôn người trước đó.

Văn phòng cũng cung cấp cho công nhân những tài liệu luật , thư hướng dẫn, địa chỉ của
cảnh sát và Cục quản lý lao động của malaysia cho công nhân biết khi họ cần sự giúp
đỡ.

Nhận thấy sự cần thiết cũng như sự mong mỏi phấn khởi của các anh chị em công
nhân qua chương trình, mục tiêu của Văn phòng là sẽ cố gắng thực hiện nhiều chương
trình khác cho các chị em công nhân ngoài khu vực Penang.

1/1

