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IB5sÁ hirek
Szövetsógünk hírei

lBssA ilEMzETKó szAKMAl PnoGRAMoK

A terrorizmus
és az emberkereskedelem elleni küzdelem
EUnóPfl És BALKÁ nÉGlóT Énl Tó
t(ol{tERENoA
20lZ októbü 20 ána Be]s.ádiENSZ E8yeteÍ TÜ_

ÍoIizmus Elleni Tanszékén (szerbióban) ktrült sor

az IBSSÁ EuÍóPaiés Balkán regid {Iintő konfe

renciáján' A, sedénlre tóbb mint l0 oBzá8bÓI

érkeztek a meghivon vendéAek, és számos nem

atközigaknai9Úvezet is kéPviseltene mágát' Á

taná.skozás fó lémája a tÍoliznu$alés az cm_

bqkereskedelermel kaPso]atÓs oktalási és Vak
embelkéPzési kérdések vo]tak' (r. 'tlp.)
Á koníeÉi.ia kadete elótt űlésttartolt a7IBSS^

végrehajtó Bizottsása, amelynek kiemelt ténrája a

2018'ban Izlaelben ncg(nd9ésre keIüIő lBssA
(ongre$zus, az elókészitéskl ö$zefiiggő kérdé

tkmesbszéléseés a fe]adalok ne8határozása' A
konierencián ti'bb tá69trreZet kéPvise]ői is lészt
vetlek' kö7tük Di IlÓsd zol'd', áz lÁPÁ rN.n_
z e l k ö. i P rl 8d r ő r Eg/ e s rLe L) elni,ke'

A hivatalos ne8n}'itót követően, ProÍ. Popper
G/ótg] - a7 IBssÁ elnökc rijviden bevámo]t a

szeryezet 2017es esenrényeiről. (ieme]le a (arl
D.ia6'sra (UsÁ) áha] l&Ehozolt lmberterév
kedelen elhni Plojekt r,{'l''gund, T1 aÍficki g
P/ol'..' íon|o$ágát' ame\. há]óz^l fráÍ 26 oÍszál

E! lBssÁ .. [cPD r'!Dp.a' c.frh e Íor PedG a d

á ]BssÁ - SEBÁ (sr'/il.y n4ÜB aflí1BÚgu-

"$ ]BssA ÁHTl selbia - centle fol Áititerror

EsEMÉNYEK 2ol8-BAN:
A 2018' évre leNezett szaknraiplogránoka teÍo
dznus és az emberkereskedelen elleni küzde]qn

a 2018. Íebfuót 2-4. között az IBSSA nenzetkó

zi gaknái ko.ferenciát szdvq az lMak Karolina
áuamban (Us^)' cbadÓtle_ban nűki'dó,'UnivÚsi
ty of chá r1ol te'' Á nt ite! roris l a Tanszékével eg yútl_

úűködcsben' ame1y senény témájá á, .Íbqke_
reskedelen eIhii h c aktüá]is kéldései hvnek

bd az ÁHTB irodái

n. e-3, kép)

alábbi együttnűk('_
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!l'''fr';?il
Ál éVik krÍoli xi yakmai

Plo8lanr tír Ú éldek]ódókÓ.k

isfu)' vÚn'l Jlka]muk h9
iu jlmiban bú\'úIrnliolIxm!n ds

egréb hdli Plo8lrnokoD léyl

a 2018- ndrciut 20 2T.kiiziitt
keliiLlor aZ lB5sA ]0l8. évi ve

rctósés!íhvIó Ko !rcsZusíl'
rahnri]rl a ó PartnüslriI roI sc

dÍil) .enÚllki' j koniüorcidL.

és tbbb v{tlcl koli's diiíadó

A7 Á ]a|v.btil} irk nreglddij.n i
rc^lős(yí]avtó kon8EsVuson
kd'ül sor iZ ili IL]ss^ IgJllatóta.
ics ólÚv.s jdóta amÍa 1Ór1éúő

r.cE|ilNrltistir!. E!) rltiv nur
kl.ÍjPüt ]lo'ül isn]él klje].]!\Ic'

o1!d] ninvnrutatás ahPj.in, bo3l
nr.staltiuk . (evéke.|en múki!
dó, halék.nv rcrctókel, és ]ese

^ 

\t!rchl]tó Bizottság is m*úii
tísla keliil, iIne]Ibc nihí.), új

1JEot nrá. ja$oltak, tovíbbti vti1

tozisok lesznck az IBSSA d$zes
Biz.tlstj8íb.D is, eléí r Fi'hadi_

9dllís legkós(ibb 20lE. t'eb Lú
20.jg viilja . vB és BiZotlsági ta.

gokla rcnatkozó jav latokrr'

Á kongksvUsi PrcgIa]n l ó]' helI
yínekrólésx kii]r bodlLujVtjkii utikró1 Í]ci'
dsco rés'ets líjékoztrt]is1 rdunk hon hiaiIkon
(w v.ibssn.org,q e.ibssa.hu)t (8-9. kdp)

!3véb hivrlal0s sonÚrIck ]dópottjálól ni]rt

té]díul a kó\ttkÚi' !ulópri !s Bxl](Ír konÍ'eren

.ia. okrxt{jk és Inst.Ukol.k s khi] lil;jl[.?ói
!ZllssA Konglcslzushatíl07lzl.elb.n'

2017d{qnbÍébo isnél sol kelii]17 ]l.már h.

]l]Ss^ K\'ll]ÁP Liö7ös
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