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V dňoch 15. až 19. decembra 2016 sa uskutočnil na O. P. Jindal Global University v Indii
XVIII. svetový kriminologický kongres, ktorý sa už tradične konal pod záštitou International Society of Criminology. Aj keď bol počet registrovaných účastníkov nižší ako na
predchádzajúcom svetovom kongrese v Monterrey v Mexiku v roku 2014, možno považovať
kongres v roku 2016 za úspešný, a to nielen z pohľadu organizačného, ale i odborného. Na
svetovom kongrese v Indii sa zúčastnilo viac ako 800 osôb vrátane 120 asistujúcich osôb.
Aktívne vystúpili účastníci napríklad i z týchto krajín: Afganistan, Alžírsko, Belgicko, Brazília, Canada, Čína, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, India, Irán, Taliansko, Japonsko, Libanon,
Mexico, Nigéria, Filipíny, Poľsko, Slovensko, Španielsko, USA, Zimbabwe a ďalšie.
Jednou z priorít prezidenta Medzinárodnej spoločnosti pre kriminológiu (International Society of Criminology, ďalej len “ISC”) je zvýšiť viditeľnosť, činnosť a prítomnosť
nielen miestnych univerzít. Ak sa pozrieme na zoznam krajín, XVIII. svetový kongres v
Indii pritiahol veľa účastníkov z rôznych krajín so záväzkom podporovať rozvoj kriminológie v rôznych oblastiach, ktoré sú často zanedbané a neboli späté s kriminologickou prácou
tak ako tradičné krajiny. Inými slovami, práve tento svetový kongres vytvoril priestor pre
expanziu kriminológie a postup významu slova “medzinárodný”, ktorý je uvedený v názve
spoločnosti, na skutočnú realitu v tomto globalizovanom svete.
Na kongrese s príspevkom vystúpilo viacero významných zahraničných hostí – medzi mnohými napríklad Helmut Kury (Max Planck Institute for Foreign and International
Criminal Law in Freiburg, Nemecko), Emilio C. Viano (prezident International Society of
Criminology), Aleksandra Ilić (University of Belgrade, Srbsko), Fausto Martin De Sanctis
(Federal Court of Appeals, 3rd Region, São Paulo, Brazília), Daniel P. LeClair (Boston University, USA), ako aj domáci odborníci z hosťujúcej O. P. Jindal Global University. Zo Slovenskej republiky boli prítomní dvaja zástupcovia – obidvaja z PraF UK: doc. JUDr. Tomáš
Strémy, PhD. a JUDr. Ondrej Laciak, PhD., ktorí vystúpili s témami „Karuselové podvody v
kontexte európskeho práva“ („Carousel Frauds in the Context of European Law“) a „Pranie
špinavých peňazí v EÚ“ („Money-Laundering in the European Union“).
XVIII. svetový kriminologický kongres bol zameraný na rozličné témy: obchodovanie s ľuďmi (Human Trafficking), boj s terorizmom (Fighting Terrorism), korupcia a ekonomická kriminalita (Corruption and White Collar Crimes), mestá a trestný čin (Cities and
Crime), prevencia kriminality (Crime Prevention), environmentálna kriminalita (Enviromental Crimes), prenasledovanie zraniteľných skupín obyvateľstva (Victimization of Vulnerable Populations), kriminalita mladistvých (Juvenile Delinquency), globalizácia, imigrácia
a trendy kriminality (Globalization, Immigration and Crime Trends), medziľudské násilie
(Interpersonal Violence), trestné činy páchané na ženách (Crimes Against Women), genocída (Genocide), sexuálne motivované trestné činy (Sex Crimes) atď.
Zostáva nám dúfať, že i XIX. svetový kriminologický kongres poskytne platformu
pre diskusiu odborníkov z čo možno najväčšieho počtu krajín sveta.
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