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APARENE’).
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Introducere:
Combaterea traficului de persoane pentru munc forat în Europa: în cutare de bune
practici!?
Context
Dezbaterea pe tema traficului de persoane, care în ultimii douzeci de ani s-a
concentrat pe traficul de persoane în scopul exploatrii sexuale, s-a lrgit în ultimii ani
incluzând i traficul pentru exploatarea prin munc.1 Transpunerea treptat a
prevederilor instrumentelor legislative internaionale i regionale (cum sunt Protocolul
de la Palermo, Decizia Cadru a UE în domeniul traficului de persoane din 2002 i
Convenia Anti-trafic a Consiliului Europei) în legislaiile naionale a generat un
context legislativ în Europa în care, fr nici o îndoial, traficul de persoane în scopul
muncii forate este o crim iar persoanele afectate de acesta trebuie s beneficieze de
protecie.
Comisia Bisericilor pentru Migrani din Europa (CCME), ca organizaie ecumenic a
bisericilor din Europa în domeniul migraiei i integrrii, azilului i refugiailor i
împotriva rasismului i discriminrii, a atras atenia, înc de la primele sale activiti
împotriva traficului de persoane, c lupta împotriva traficului de persoane trebuie s
abordeze în mod adecvat toate formele de trafic. Dup cum s-a afirmat la Adunarea
General a CCME din 2008, “CCME înelege angajarea sa împotriva traficului de
persoane în spiritul tradiiei de angajare cretin împotriva sclaviei care a dus, acum
200 de ani, la declaraia de abolire a comerului trans-atlantic cu sclavi. Prin urmare,
în activitatea sa împotriva traficului de persoane CCME urmrete s abordeze toate
formele traficului de persoane”.
Cu toate acestea, experiena din teren pare s arate c sunt puine organizaiile care au
experien practic în a investiga i condamna cazuri de trafic pentru munc forat.
Organizaiile societii civile susin c cei traficai pentru munc forat primesc
sprijinul de care ar avea nevoie numai în cazuri excepionale.
Acesta este contextul în care CCME i partenerii si2 au lansat în 2009 proiectul
“Combaterea traficului de persoane – dincolo de aparene! Cartografierea i
consolidarea capacitii societii civile de a proteja i sprijini victimele traficului de
persoane – traficul de persoane în scopul exploatrii sexuale – dincolo de aparene”
(Proiectul numit pe scurt ‚DINCOLO DE APARENE’)
Proiectul, realizat prin sprijinul financiar al UE, prin programul ISEC, a avut dou
obiective:
1

Termenul “trafic de persoane pentru munc forat “ este o sintagm care, în ultimii ani, domin dezbaterile pe tema traficului
de persoane în scopul exploatrii muncii celorlali. De aceea, acest termen este folosit i în prezentul Ghid. În conformitate cu
Convenia referitoare la munca forat a Organizaiei Internaionale a Muncii (Convenia ILO nr. 29) din 1930, prin munc
forat se înelege “munc sau servicii obinute de la o persoan sub ameninare sau pedeaps, care include sanciuni penale i
pierderea drepturilor i privilegiilor, i pentru care persoana nu se ofer în mod voluntar / de bun voie”. Trebuie reinut c
terminologia este incoerent: în legislaiile naionale vorbindu-se adesea numai de “trafic de persoane în scop de munc”.
De asemenea, este de reinut c multe din cazurile discutate nu includ în mod necesar toate elementele de munc FORAT i,
de aceea, aceste cazuri sunt mai exact descrise ca fiind cazuri de trafic de persoane pentru exploatare prin munc.
În prezenta brour termenul de “trafic pentru munc” este folosit din motive de simplificare. Acest termen, dac nu se face nici o
alt precizare, este folosit cu sensul de ‘trafic de persoane pentru munc forat’.
2
Partenerii iniiali au fost AIDRom (RO), Caritas Praga, Federaia bisericilor Protestante din Italia (FCEI), Confederaia
Internaional a sindicatelor, KSPM (GR) i Centrul pentru drepturile migranilor din Irlanda.
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- s identifice capacitatea de a combate traficul de persoane existent la nivelul
societii civile (în afar de exploatarea sexual);
- s dezvolte capacitatea existent prin schimburi de bune practici i
producerea unui manual de bune practici;
Pe parcursul anului 2009 i la începutul anului 2010, CCME i partenerii si, au
realizat o cercetare a traficului prin munc (i a iniiativelor împotriva acestuia) în 12
ri europene (Bulgaria, Cipru, Republica Ceh, Grecia, Irlanda, Italia, Republica
Moldova, Polonia, România, Spania, Marea Britanie i Ucraina) i a organizat
întâlniri cu parteneri ai societii civile din rile de mai sus în scopul realizrii de
schimburi.
Ce se urmrete prin aceast brour...
Cercetarea din majoritatea rilor menionate a confirmat c sunt puine cazuri de
trafic pentru munc documentate, în ciuda unor semnale puternice c traficul pentru
munc este o realitate în toate rile care au fcut obiectul cercetrii. În aceeai
msur, a reieit foarte clar c exist foarte puin sau de loc sprijin specializat
disponibil i accesibil pentru persoanele traficate pentru munc forat în oricare din
aceste ri. Un rezumat al acestei cercetri este prezentat în Capitolul 2 al prezentei
brouri iar documentele detaliate ale cercetrii realizate sunt disponibile i accesibile
pe site-ul www.ccme.be.
Schimburile de informaii dintre practicieni ai organizaiilor societii civile au scos în
eviden, printre alte diverse domenii, dou zone de importan major, în care este
nevoie de continuarea muncii organizaiilor societii civile:
•

Importana identificrii, corecte i imediate, a persoanelor care au fost
traficate;3

•

Importana cooperrii între agenii ca o premis de succes a eforturilor de
combatere a traficului pentru munc;

De aceea, cititorii vor gsi câteva consideraii referitoare la aceste zone, descrise în
prezenta brour. Dac cititorul este tentat s asimileze aceste zone cu termenul de
‚bune practici’, câiva dintre parteneri au atras atenia asupra unei precauii i au
subliniat faptul c, datorit stadiului incipient i scopului limitat al unora dintre
activiti, acest termen ar fi foarte ambiios. Prezenta brour îi propune s încurajeze
i s stimuleze i ali actori din societatea civil pentru a se angaja la nivel practic în
problematica traficului de persoane pentru munc astfel încât bunele practici s se
dezvolte pe o baz cât se poate de larg.
Activitile descrise în prezenta publicaie au fost realizate de o diversitate de actori:
sindicate, biserici, instituii guvernamentale, organisme independente i organizaii
neguvernamentale. Nu toate activitile au fost bine primite de ctre toi partenerii:
exist mereu discuii, deseori controversate, cu privirea la eficiena reaciilor i,
3

În aceast lucrare sunt folosii ambii termeni “victim” i “persoan traficat” pentru a descrie persoanele care au fost traficate.
Pe bun dreptate se argumenteaz c termenul de “victim” poate conduce la stigmatizare i poate transforma persoana traficat
în ‘obiect’ i, de aceea trebuie evitat dar, în contextul identificrii, este esenial ca persoana traficat s fie identificat ca o
victim a unei infraciuni (crime) De aceea, termenul victim este folosit în acest context.
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uneori, schimburile dintre parteneri au o tent critic. CCME, membrii i partenerii si
vor continua s documenteze interveniile împotriva acestui fenomen îngrijortor;
avem sperana c procedând în acest mod, vom reui s clarificm provocrile
aferente i s ajutm la dezvoltarea de bune practici de ctre organizaiile societii
civile.
…..i nevoia de a fi mai mult decât un ghid „de bune practici”
Dac un schimb de bune practici poate ajuta societatea civil pentru a aborda mai bine
traficul pentru munc, este evident c progresul sustenabil depinde de muli ali
factori. În timp ce nu toate situaiile de trafic implic migraia, este clar c politicile
de migraie au un impact major asupra traficului. Este la fel de clar c relaiile de
munc ,în general, au un impact asupra exploatrii prin munc i asupra muncii
forate.
Cu sau fr intenie, logica persistent a migraiei restrictive (sau extrem de selective)
a politicilor de migraie din Europa din ultimii 10 ani au expus pe muli dintre
migrani la riscuri extrem de mari pe diverse poriuni ale traseului lor. Muli dintre
migrani, care folosesc rute marginale, apeleaz la reele de traficani pentru a-i
atinge scopul. Necesitatea de a-i plti pe aceti contrabanditi pentru ‚serviciile
oferite’ creeaz vulnerabilitate i îi determin pe migrani s accepte orice fel de
munc. Îndatorarea îi face, în special pe migranii fr documente, extrem de
vulnerabili la diverse forme de exploatare prin munc. Migranii fr documente se
tem s nu fie denunai i deseori (din acest motiv bine întemeiat) sunt reticeni în a
avea de-a face cu funcionari publici. Acest lucru face identificarea celor care sunt
traficai pentru munc forat extrem de dificil. Pentru ali migrani, care au
documente de reziden valabile, legarea acestor documente de anumii angajatori sau
de anumite destinaii pentru locuri de munc, creeaz dependen care, la rândul ei, îi
face vulnerabili. De aceea, CCME împreun cu muli dintre partenerii si din acest
proiect, consider c o abordare holistic a traficului de persoane trebuie s cuprind
i o revizuire a politicilor de migraie actuale.
Dac traficul de persoane pentru munc forat este un fenomen extrem, este în
acelai timp legat de tendinele generale care in de relaiile / raporturile de munc. Un
nivel sczut al siguranei locului de munc, sindicate slbite, ideea din ce în ce mai
acceptat c ORICE loc de munc este acceptabil pe timp de criz, i o rat de omaj
dominant crescut contribuie la crearea unei mediu / context în care societatea pare
mai degrab dispus s accepte anumite forme de exploatare prin munc. Ideea c
anumite forme de exploatare sunt acceptabile este întrit i de tendina ctre o pia a
muncii divizat din multe din rile europene: o pia a muncii care const dintr-un
segment oficial / legal în care sunt respectate standarde i condiii agreate i un alt
segment, deseori neoficial, care este din ce în ce mai liberalizat i unde standardele i
regulile aplicate sunt foarte puine sau inexistente. Parteneri din întreaga Europ
descriu tendina din ce în ce mai mare a de a mri numrul orelor de lucru fr nici un
fel de plat suplimentar pentru lucrtori sau de a accepta în mod frecvent ‚stagii de
calificare’ sau ‚stagii de practic’ nepltite; în mod frecvent, se ateapt ca aceti
lucrtori s accepte aceste condiii fr a pune întrebri. În plus, în contextul crizei
economice, este din ce în ce mai riscant pentru muncitori s se organizeze în sindicate
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sau s se foloseasc de alte forme de reprezentare. În multe cazuri, angajaii i-au
pierdut locul de munc din cauza implicrii lor directe sau indirecte în acest tip de
activism. Aceast tendin va afecta, în mod cert, orice categorie de lucrtori / angajai
care se organizeaz împotriva exploatrii, în special pe migrani.4
Tocmai din perspectiva acestor precondiii cu caracter mai general, orice ghid de
‚bune practici’ va avea nite limite. Este evident c un rspuns complet i integrat la
adresa traficului de persoane face schimbrile de la nivelul politicilor necesare.
Totui, noi avem sperana c propunerile i consideraiile cuprinse în prezenta brour
vor aduce informaiile necesare i vor îmbunti activitile viitoare ale societii
civile i a partenerilor acesteia împotriva traficului de persoane pentru munc forat.
Mulumim tuturor partenerilor notri de proiect pentru importantele contribuii
tematice la realizarea proiectului, precum i Comisiei Europene, Church of Sweden,
FINN CHURCH AID i NORWEGIAN CHURCH AID pentru sprijinul financiar
acordat proiectului.
De asemenea, mulumim anticipat cititorilor care ne vor împrti din experienele i
bunele lor practici astfel încât lupta comun împotriva acestei forme contemporane de
sclavie s poat fi dus mai departe.

Torsten Moritz

Lilian Tsourdi

Secretar Executiv
EU Policy and Projects

Asistent proiect i
Advocacy

CCME
174 rue Joseph II
B 1000 Brussels
T + 32 2 234 68 00
F. +32 2 231 14 13
info@ccme.be

4

Conform observaiilor lui Andrjiasevic i Anderson: “lucrtorii, migrani sau nu, nu pot fi împrii în dou grupuri total
separate i distincte – cei care sunt traficai fr voia lor în condiii de sclavie într-un domeniu economic ilegal i cei care
muncesc de bun voie, în condiii legale i într-un mediu protejat al economie formale. Violena, constrângerea, înelciunea i
exploatarea pot, i chiar apar, în ambele sisteme de munc, cel reglementat legal i cel nereglementat. Cum se poate trage o linie
de demarcaie între migrani ‘traficai’ i migrani ‘ne-traficai ci doar în situaie de exploatare în context reglementat? (vezi
Andrjiasevic, Rutvica/ Anderson, Bridget. Campanii împotriva traficului de persoane : Decent? Cinstit? Adevrat? în: Feminist
Review (92):151–155, p. 154
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2. Traficul de persoane pentru munc forat în Europa i rspunsuri la adresa acestuia
– scurt introspectiv
În timp ce problematica traficului de persoane pentru munc forat devine un subiect
din ce în ce mai abordat în discuiile politice de la nivel european, exist înc foarte
puin expertiz consolidat asupra acestui; amploarea, tiparele de exploatare i de
jurispruden rmân în mare msur necunoscute. De asemenea, se cunoate prea
puin i despre reaciile i rspunsurile din partea guvernelor i a societii.
De aceea, în contextul proiectului DINCOLO DE APARENE, a fost esenial s se
realizeze o prim evaluare asupra situaiei din Europa. Parteneri din cinci ri
(Republica Ceh, Grecia, Irlanda, Italia i România) au efectual atât o cercetare
teoretic, cât i interviuri cu experi din cele cinci ri i din rile învecinate acestora.
Pe baza unui set de întrebri (legate de cadrul legal, cazuistic, mecanismele de
protecie a victimelor, asistena oferit victimelor din perspectiva practicienilor i a
instituiilor), s-a realizat o compilare a rapoartelor naionale, ceea ce a oferit o
introspecie asupra modului în care statele din diversele zone ale Europei îneleg i
abordeaz traficul de persoane pentru munc.
Dac se pot observa câteva tendine generale, o serie de particulariti naionale sau
regionale continu s existe.5
2.1. Cadrul legal
Toate rile care au fcut obiectul cercetrii, cu excepia Republicii Cehe, au ratificat
Protocolul de la Palermo.6 Majoritatea au ratificat Convenia Consiliului Europei; în
plus, toate statele membre ale Uniunii Europene au fost obligate s fac acest lucru în
conformitate cu Decizia Cadru a UE din 2002 cu privire la traficul de persoane. Prin
urmare, legislaiile naionale cuprind definiii despre traficul de persoane care,
teoretic, include i traficul pentru munc. În timp ce o parte din state au adoptat o
legislaie anti-trafic extrem de cuprinztoare chiar foarte devreme (de exemplu, Legea
678 / 2001 din România sau Legea nr. 228/03 din august 2003 din Italia), altele au
adoptat o astfel de legislaie naional relativ recent (de exemplu, Legea din iunie
2008 în cadrul codului Codul Penal Irlandez (trafic de fiine umane), sau Legea
87()/2007 din Cipru.). În unele state, legislaia mai cuprinztoare cu privire la traficul
de persoane a fost precedat de o legislaie referitoare la traficul de persoane în scop
de exploatare sexual (de exemplu, în Cipru, unde Legea nr.3 (I) din 2000 se referea
la traficul de persoane în scop de exploatare sexual i a fost ulterior revizuit prin
Legea 87()/2007, menionat anterior, care include concepte mai cuprinztoare. Dac
definiiile infraciunii de trafic de persoane sunt nuanate cu particulariti care difer
de la ar la ar, cea mai mare parte a legislaiilor naionale urmresc îndeaproape
definiia traficului de persoane din Protocolul de la Palermo. Pedepsele penale în
majoritatea statelor variaz între 2 i 10 – 15 ani de închisoare; în unele state, în
cazurile cu circumstane agravante, pedepsele sunt i mai mari: respectiv, între 15 i
25 de ani de închisoare în România i închisoare pe via în Irlanda.
5

Cercetarea s-a realizat în perioada martie 2009 – martie 2010. Dac o parte dintre studii realizate la nivel de ar includ i
evoluii ulterioare acestui interval, situaia este descris numai la nivelul lunii martie 2010.
6
Denumirea complet “Protocolul cu privire la prevenirea, combaterea i pedepsirea traficului de persoane, în special a traficului
de copii i femei ” (Protocol în cadrul Conveniei UN împotriva crimei organizate transnaionale).

9

Dintre rile care au fcut obiectul cercetrii, legislaia din Grecia permite pedepsirea
celor care accept munca sau serviciile prestate de persoane traficate tiind c victima
se afl într-o poziie dezavantajoas.
Un domeniu deosebit de problematic în sistemele legislative din câteva state este
înelegerea a ceea ce presupune traficul pentru munc. Nu este foarte clar diferena
dintre sclavie, simpl exploatare prin munc i exploatarea forei de munc ca fiind
unul din elementele traficului de persoane pentru exploatare în scop de munc. Pentru
a defini aceast form de trafic de persoane, în legislaia italian, se vorbete despre
„sclavie” sau „putere asupra proprietii”. În practic, aceast referire la sclavie pare
deseori s descurajeze folosirea cadrului legislativ anti-trafic pentru c actorii cheie
(de exemplu, cei din sistemul judiciar sau forele de aplicare a legii) nu îneleg de loc
sau îneleg foarte puin ce înseamn sclavie sub formele actuale.7 La fel de
problematice sunt conceptele destul de largi / generale, ca cel aplicat în România, care
– între alte posibiliti – definete munca forat ca fiind „prestarea unei muncii sau a
unor servicii...sau ca înclcare a condiiilor de munc, de plat / remuneraie, de
sntate sau siguran / protecie” (Legea nr. 678 / 2001). În rile unde condiiile din
contractele de munc oficiale sunt înclcate în sectoare mari ale economiei, un astfel
de concept general este în egal msur descurajant pentru realizarea unor aciuni
decisive.
Cercetrile de la nivel naional au scos în eviden lipsa de adecvabilitate sau absena
unei îndrumri oficiale cu privire la interpretarea respectivelor prevederi: noiunile de
“exploatare”, “munc forat” i “sclavie” rmân vagi sau ambigui în multe din aceste
ri.
Toate cercetrile fcute la nivelul fiecrei ri în parte arat c prevederile legale
referitoare la traficul pentru munc sunt plasate în contextul mai larg al unei legislaii
posibil relevante, în special în ceea ce privete munca la negru / ilegal, dar i în
legislaiile cu privire la raporturile de munc, cum sunt cele care reglementeaz timpul
de lucru, salariul minim sau standarde referitoare la condiiile de sntate i siguran
/ protecie la locul de munc.
2.2. Cazuistica
Cazuistica în ceea ce privete traficul pentru munc este extrem de srac. Se
presupune c acest lucru se datoreaz faptului c legislaia în acest domeniu este
relativ recent. Cu toate acestea, cercetrile realizate în câteva ri arat c procurorii
i tribunalele se confrunt cu probleme de identificare, condamnare i judecare a
cazurilor de trafic pentru munc. În unele ri, dovezile din domeniu demonstreaz c
nici poliia, nici actorii guvernamentali nu sunt suficient de dornici s investigheze
cazurile de trafic pentru munc forat i s le aduc în faa instanelor; deseori, acest
lucru nu este decât consecina lipsei de resurse a unitilor specializate care se ocup
de cazurile de trafic pentru munc (vezi mai jos).

7

În aceeai msur se argumenteaz c, deseori, dezbaterile pe tema traficului de persoane împiedic pedepsirea traficului pentru
munc forat dac rmâne ca i clauz de sine stttoare. (Skrivankova, Klara: între munca decent i munca forat: analiza
continuitii exploatrii , York 2010)
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Practic, înelegerea inadecvat a problemei, resursele insuficiente / inadecvate i lipsa
de claritate în ceea ce privete responsabilitile instituiilor contribuie împreun la
lipsa de cazuri documentate de trafic pentru munc forat.
În unele state, datele oficiale referitoare la traficul pentru munc nu sunt defalcate pe
domenii de exploatare. Acest lucru face foarte dificil monitorizarea evoluiei
fenomenului pentru anumite domenii de exploatare. Chiar i dintre rile care dispun
de date referitoare la victimele pe diverse forme de exploatare, puine sunt acele ri
care menin o viziune centralizat în ceea ce privete urmrirea lor în timp, inclusiv
cazurile în care s-a ajuns la condamnri / cazuri în curs de judecare. Phil Woolas MP,
cel care apoi a devenit ministru de stat pentru frontiere i imigraie, a comentat cu
privire la aceast situaie în Camera Comunelor pe 12 ianuarie 2010: “Urmrirea
victimelor dup perioada de reflecie i de reabilitare este limitat, în cazul în care nu
mai exist un risc care s le amenine sntatea i sigurana, au dreptul s rmân în
Marea Britanie (în special victimele din Marea Britanie i din zona de sud-est a
Europei)”. Acest lucru arat ctre prea multele dificulti întâmpinate în
documentarea cazurilor de trafic pentru munc. În rile unde exist date disponibile,
numrul de astfel de cazuri rmâne redus. De exemplu, în 2008, în Republica Ceh, sau înregistrat 10 cazuri de urmrire penal pentru trafic pentru munc, din care s-au
pronunat trei sentine. În Cipru, 2, 5 i, respectiv, 3 cazuri au fost raportate anual în
perioada dintre 2007 i 2009. În Marea Britanie, în 2009, din cele 82 de arestri
pentru trafic pentru munc, numai dou s-au finalizat cu condamnri.
2.3. Domenii i tipare de exploatare i grupuri afectate
Traficul de persoane pentru munc forat poate, dup cum arat cercetrile, s apar
i s existe în aproape orice activitate / domeniu economic. Cu toate acestea, s-au
evideniat i confirmat câteva sectoare principale, de o importan deosebit. În
general, în aceste sectoare este nevoie de munc fizic grea dar care nu ofer
veniturile suficiente sau nu sunt din categoria locurilor de munc suficient de atractive
pentru fora de munc autohton. Astfel de sectoare sunt, în general, caracterizate de
înelegeri de munc neoficiale, în special în domenii cu activiti sezoniere, munc
acceptat în principal de migrani (care, cel mai adesea, nu au documente). Aceste
înelegeri neoficiale pentru munc, fcute cu „plasatori”, recrutori, intermediari i alii
(deseori „aranjamente” similare celor de crim organizat) domin, uneori, aceste
sectoare economice timp de generaii. În timp ce pot s exist suprapuneri
considerabile de personal cu grupurile de crim organizat, este foarte important s
subliniem c nu toate aceste cazuri pot fi considerate cazuri de trafic de persoane.
Sectoare cum sunt agricultura, construciile i turismul / restaurantele par a fi
sectoarele de interes preponderent în toate rile. Unele sectoare par s fie mult mai
îngrijortoare decât altele. Cercetarea din Grecia arat c industria serviciilor de
curenie este o zon important pentru exploatare, în aceeai msur cu contractori
din sectorul public i angajatori particulari, care îi procur fora de munc de la
organizaii care exploateaz persoane traficate. În acelai timp, exploatarea în sectorul
de producie industrial pare s fie mai îngrijortor în Republica Ceh. Cercetrile
efectuate în câteva state (cum este studiul MRCI din 2006: “Fr perspectiv, fr
cale de întoarcere”) arat c sectorul de servicii casnice este puternic caracterizat de
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exploatarea forei de munc traficate. De asemenea, studiile indic faptul c exist
trafic de persoane în scop de ceretorie forat, care afecteaz în special copiii.
Tiparele de exploatare par s varieze considerabil: exist cazuri în care victimele sunt
tratate cu brutalitate, hruite, sunt sechestrate sau nu li se pltesc sumele cuvenite sau
sunt tratate cu violen imediat ce ajung la locul de munc; dar astfel de cazuri sunt
rare. În principal, tiparele de exploatare par s ia forme din ce în ce mai „subtile”:
deseori, exploatarea se produce în timp, într-o manier similar cu ceea ce se poate
numi „cdere pe o pant alunecoas”. Iniial condiiile par suportabile, dac nu ideale:
pentru început se pltesc salariile, violena i constrângerea fiind accidentale. Cu toate
acestea, în mod tipic, situaia se deterioreaz treptat. Uneori, migranii, care ajung la
un loc de munc pe baza unui contract de munc legal, afl c locul de munc pentru
care au venit nu mai exist; prin urmare, nu mai au nici o alt posibilitate decât s
accepte un alt contract de munc, mult sub-standard. În studiile din câteva ri se
evideniaz urmtorul aspect: c este foarte dificil s se traseze o linie de demarcaie
foarte clar între condiii de munc sub-standard din anumite sectoare (informale) ale
economiei i cazurile de trafic de persoane pentru c diferenele dintre cele dou sunt
deseori tangeniale sau la limita sesizabilului. În acest context, sindicatele au atras
întotdeauna atenia asupra legturii dintre acceptarea din ce în ce mai mare a muncii i
condiiilor de munc precare8 i munca forat, inclusiv asupra legturii cu traficul
pentru munc forat – ca una din formele sale extreme.
Un alt tipar este abuzul pe fondul de vulnerabilitate a persoanei traficate pentru a o
obliga s presteze o munc prin ameninare sau promisiune fals: un exemplu deseori
menionat în acest sens este acela al unui angajator care promite s obin un statut
legal sau permis de munc pentru migranii fr acte de identitate care doresc s
accepte o plat redus sau s munceasc fr nici o plat sau care accept condiii de
munc ilegale sau necorespunztoare. De exemplu, studiul realizat în Cipru i Irlanda
evideniaz o problem a legislaiei care leag permisele de munc de un anume unic
angajator i vulnerabilitatea pe care acest lucru o creeaz pentru lucrtori.
Un alt tipar de exploatare care a fost supus analizei în anii din urm, este practica de a
contra-balansa salariul unui muncitor traficat cu costurile exorbitante pentru
„serviciile” pe care angajatorul sau traficantul le „ofer” angajatului. Astfel de costuri
pot s cuprind cazarea, masa, utilitile (ap, electricitate), transportul sau chiar
asigurarea unui loc de munc. i, pentru c exploatatorul este cel care „ofer” de
obicei aceste „servicii, persoanele exploatate nu primesc nimic sau, poate, doar o
plat minim, dar, în astfel de cazuri – dac se fac investigaii - situaia de exploatare
este foarte greu de demonstrat. În alte cazuri, persoanele exploatate pot ajunge la
„locul de munc” având deja o datorie foarte mare acumulat fa de „contrabanditi”
(de exemplu, pentru transport, documente false, i altele) i trebuie s munceasc
pentru a-i achita aceste datorii. Aceasta este o situaie care implic, de regul,
trecerea ilegal a frontierei.

8

“Precarizarea condiiilor de munc însemn trecerea din ce în ce mai mult de la loc de munc permanent, garantat la locuri de
munc mai prost pltite i mai nesigure. (în lucrarea Frassanito Network: Precarious, Precarisation, Precariat - Impacts, traps and
challenges of a complex term and its relationship to migration, 2006)
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Studiile din alte câteva ri evideniaz practica comun a sub-contractrilor (în
sectoare cum sunt construcii, servicii de curenie sau agricultur) care face foarte
dificil stabilirea responsabilitii în cazurile de trafic pentru munc. De aceea,
acordurile de sub-contractare sunt folosite tocmai pentru a ascunde / anula
rspunderea juridic, uneori în mod deliberat.
Grupurile care sunt afectate de traficul pentru munc difer de la regiune la regiune i,
din nou, este foarte dificil s se generalizeze. i în acest domeniu statisticile oficiale
sunt limitate, în cazul în care acestea exist.
Organizaiile societii civile sunt, în general, mai în msur s se bazeze pe dovezi
din munca lor în teren – dar i acestea sunt fragmentare, în cel mai fericit caz. Aceste
observaii preliminare sugereaz c exist asemnri între populaia de migrani în
general i grupurile cele mai afectate de trafic de persoane. În orice caz, este de
remarcat c traficul pentru munc afecteaz atât pe cetenii din Uniunea European,
cât i pe cei din afara Uniunii Europene. Numeroase cazuri de muncitori, ceteni
polonezi, bulgari i români, exploatai în rile bazinului mediteranean i în Republica
Ceh au atras atenia mass-mediei i semnaleaz extinderea acestui fenomen.
Exploatarea cetenilor din afara Uniunii Europene pare s urmeze criterii de
vecintate geografic sau legturi istorice i, în multe cazuri, corespunde i urmeaz
rutele de migraie generale: de exemplu, în timp ce ucrainenii sunt cei mai afectai de
traficul pentru munc, fiind exploatai în Republica Ceh i Polonia, cetenii din
Africa de Nord reprezint majoritatea celor exploatai în Italia. Ceteni din ri care
se confrunt cu rzboaie civile, catastrofe naturale sau tulburri (cum sunt Afganistan,
Irak, Somalia sau Pakistan) se gsesc, de obicei, printre cei exploatai / traficai în ri
în care populaia refugiat este foarte numeroas9. Exist rapoarte despre traficarea
cetenilor chinezi, dar despre acest lucru nu se cunosc prea multe detalii.
2.4. Protecia i asistena victimelor în practic
Legislaia anti-trafic din fiecare ar conine prevederi referitoare la protecia
victimelor sau, în context mai larg, astfel de prevederi exist în legislaia referitoare la
protecia social.
Accesul la orice form de protecie este condiionat de corecta identificare a
persoanei afectate. Rapoartele din toate zonele Europei atrag atenia c identificarea
rmâne una din provocrile eseniale ale rilor în care s-a realizat acest studiu (vezi
Capitolul 3).
Pân în prezent, se constat c permisele de reziden i asistena persoanelor traficate
care sunt, dac exist, accesibile pentru persoanele traficate pentru munc forat, sunt
asigurate în contextul msurilor generale de combatere a traficului de persoane i nu
ca urmare a unei legislaii specifice pentru traficul de persoane pentru munc. Pân în
prezent, se pare c exist prea puine cunotine i specializri privind nevoile
specifice (de exemplu, de adpost) ale persoanelor traficate pentru munc forat10.
9

Organizaiile de sprijin pentru refugiai susin c starea de srcie i de lipsuri a solicitanilor de azil (în special, a celor crora
li s-a respins statutul de refugiat) genereaz o i mai mare vulnerabilitate i expunere a acestora la trafic de persoane.
10
Unii practicieni pot argumenta c nevoile persoanelor traficate pentru munc forat sunt similare cu nevoile persoanelor
traficate în alte scopuri de exploatare. Unii, merg chiar mai departe, susinând c, majoritatea persoanelor traficate pentru munc
forat, nu au nevoi speciale în ceea ce privete protecia.
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Un anume tip de specializare începe s se dezvolte la nivel de consiliere juridic i
social. Msurile legislative i practice variaz considerabil de la o ar la alta, între
care unele sunt tradiional ri de origine în timp ce altele sunt tradiional ri de
destinaie pentru persoanele traficate.
2.4.1. Permise de reziden
În toate rile care au fcut obiectul acestui studiu se preconizeaz – în teorie sau în
practic – ca persoanelor identificate ca victime ale traficului de persoane ar trebui s
li dea un permis iniial de edere temporar. Rezidena temporar are scopul s le
permit victimelor s reflecteze i s decid dac sunt de acord s coopereze cu
organele de urmrire penal împotriva traficanilor.
Perioada de reflecie variaz între 1 lun (Republica Ceh), 60 zile (în Irlanda, în
condiii speciale) i 3 luni (Grecia, România). Legislaia italian este total diferit de
aceast tendin general. În legislaia italian nu este prevzut o anume perioad
specific pentru reflecie11. Cu toate acestea, Italia ofer mai mult o protecie pe
termen lung (cu permis de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pân la 1 an) în
situaiile în care persoana traficat a fost supus la acte de violen, exploatare
extrem sau la ameninri grave care-i pun în pericol sigurana. Este de remarcat c
Italia acord subvenii de protecie social victimelor traficului de persoane, chiar
dac acestea nu pot sau nu doresc s colaboreze cu justiia.
Perioada de reflecie nu este întotdeauna respectat de ctre autoritile relevante (din
studiile naionale reiese c aceasta este o situaie pe care o gsim în Polonia). În
schimb, victimele sunt interogate de autoriti cât se poate de repede, cu scopul de a
obine imediat i cât mai rapid dovezi împotriva traficanilor.
Victimele traficate care nu dreptul de a rmâne în ara de destinaie depind, în general,
de dorina lor de a participa ca martor în procesul penal împotriva traficanilor. Într-un
foarte mic numr de cazuri, consideraii de natur umanitar pot influena decizia dac
aceste victime pot sau nu s rmân în ara de destinaie. În situaii foarte rare,
victimelor traficului li se confer acces la programele de protecie a martorilor, pe
baza mrturiei i dovezilor aduse în faa tribunalului în procesul penal.12
2.4.2. Adposturi i asisten social pentru victime
Msurile care se iau pentru gzduirea victimelor sunt de regul bazate pe un sistem de
locuine protejate, specializate i centralizate, de tipul adposturi specializate. Acestea
se bazeaz pe faciliti gândite iniial pentru femeile victime, traficate pentru
exploatare sexual. Cu toate acestea, de exemplu, Irlanda, consider c victimele
traficului de persoane trebuie gzduite în centre de primire de standardul centrelor
solicitanilor de azil.13 În România, adposturile sunt în mod aproape exclusiv
destinate cetenilor români care se întorc în ar i, de regul, acestea aparin unor
11

Comisia European a remarcat aceast situaie critic în Raportul su privind transpunerea Directivei cu privire la permisul de
reziden pe termen scurt (Comisia European: Raportul Comisiei ctre Parlamentul European i ctre Consiliul Europei cu
privire la aplicarea Directivei 2004/81… , Bruxelles, 2010 (COM (2010) 493 final), dar, în acelai timp, evideniaz i faptul c,
de regul, în practic se acord o perioad de reflecie.
12
Dup cum s-a menionat anterior, legislaia italian este construit pe o alt logic.
13
Aceste centre sunt, în general criticate, vezi Free Legal Advice Centres (FLAC): one size does not fit all, A legal analysis of the
direct provision and dispersal system in Ireland, 10 years on, Dublin 2009
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asociaii private sau non-guvernamentale. Dac în România se poate vorbi i exist un
numr mare de standarde de (înalt) calitate în ceea ce privete serviciile de asisten
a victimelor, nu acelai lucru se poate spune i despre adposturi iar, în practic,
problema sub-finanrii acestora este regula general. Acest model predomin în toate
celelalte ri.
În câteva ri nici mcar nu este foarte clar dac exist de fapt posibiliti de gzduire
pentru victimele traficului pentru munc. În 2009, în Marea Britanie, Comisia pentru
Afaceri interne din Camera Comunelor afirma: “În Raportul su cu privire la traficul
de persoane, Comisia Comun pe drepturile omului - comisie omolog celei pentru
afaceri interne – specifica faptul c „în mod cert, în sistem, capacitatea pentru a
asigura gzduirea i serviciile de sprijin specializate pentru (victimele) care au nevoie
de acestea este insuficient i, de aceea, recomandm ca extinderea acesteia s fie
considerat o chestiune de prioritate. Dovezile de care dispunem arat, îns, c în
aceast chestiune nu s-a produs nici o modificare de la data acestei
declaraii…Situaia victimelor traficului pentru munc forat este i mai grea: pân la
anunul guvernului din luna martie cu privire la alocarea de fonduri suplimentare
pentru proiectul Poppy, nu a existat nici un fel de posibilitate de gzduire destinat
special pentru aceste victime. Informaiile de care dispunem arat c aceast situaie
nu s-a schimbat nici pân în prezent”.14 În timp ce aceste declaraii privesc numai
situaia din Marea Britanie, studiul efectuat de noi arat c o situaie similar exist i
în alte ri. Potrivit informaiilor organizaiei neguvernamentale KISA - centru cipriot
de sprijin pentru imigrani – victimelor, care se încadrau clar în categoria victimelor
exploatate prin munc, li s-a refuzat accesul la adposturi guvernamentale pe motiv c
acestea sunt destinate numai victimelor exploatrii sexuale.
De regul, asistena social este de dou categorii: asistena pe termen scurt, în
perioada de criz / urgen (de exemplu, urgene medicale, servicii de traducere,
intervenii psihologice în criz) pentru persoanele aflate în perioada de reflecie i o
asisten mai cuprinztoare (consiliere psihologic pe termen lung, integrare social)
pentru persoanele asistate în vederea participrii la procese penale pe perioada
derulrii acestora sau chiar pe termen mai lung în adpost. Aceast asisten mai
cuprinztoare variaz prin aceea c uneori este acordat pe toat durata de desfurare
a proceselor penale iar, alteori, poate fi acordat chiar i pentru o perioad mai
lung.15 Din câteva studii a reieit c este foarte dificil pentru persoanele crora li s-au
furat sau i-au pierdut documentele de identitate (situaie frecvent în cazul victimelor
traficului de persoane) s aib acces la toate beneficiile care, teoretic, exist pentru
acestea. Este de remarcat faptul c, pân acum, statele nu par s fi luat de nici un fel în
consideraie dac persoanele traficate pentru munc forat au nevoie de un anume tip
de asisten (de exemplu, asisten / consiliere juridic special pentru revendicarea
salariilor reinute).
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Comisia pentru Afaceri interne din Camera Comunelor: Comerul cu fiine umane: Traficul de persoane în Marea Britanie,
Londra, 2009, articolele 139-141
15
Aceste prevederi mai generoase pentru persoanele cu permis de edere, par a fi în primul rând discreionare – Comisia
European a remarcat faptul c nici un stat membru nu decide, explicit, prin legislaie, oferirea unei game mai largi de servicii
pentru victimele care dein permis de edere, vezi Comisia European: Raportul Comisiei ctre Parlamentul European i ctre
Consiliul Europei cu privire la aplicarea Directivei 2004/81… , Bruxelles, 2010 (COM (2010) 493 final), pagina 8.
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În câteva ri, victimele cu drept de reziden pe termen lung au acces la sistemul de
asigurri sociale în aceleai condiii ca i cetenii rii respective (de exemplu, acces
la servicii medicale, în Republica Ceh). În alte ri, s-au înfiinat fonduri sau
programe speciale pentru a sprijini accesul persoanelor traficate la diverse servicii.
Se cunosc foarte puine lucruri despre programele specifice de repatriere pentru
persoanele traficate pentru munc forat. Într-adevr, apariia traficului de persoane
pentru munc, ca domeniu de interes public, coincide cu reducerea general a
programelor de repatriere asistat pentru persoanele traficate16. În msura în care a
fost posibil identificarea programelor de repatriere accesibile pentru persoanele
traficate prin acest studiu, se poate spune c, pentru victime, acestea au fost programe
generale de repatriere voluntar asistat i programe de repatriere ne-specializate.
2.4.3. Actori instituionali
a) Actori guvernamentali
Dat fiind faptul c traficul de persoane pentru munc forat constituie o crim
(conform legislaiei internaionale i a UE), devine logic s se presupun c poliia
trebuie s trateze aceast problem fie ca parte din mandatul su general sau cu
ajutorul unor uniti specializate. În teorie, acest lucru se întâmpl în toate rile unde
s-a efectuat aceast cercetare.
În practic, unele state au optat pentru introducerea traficului de persoane – inclusiv a
traficului pentru munc – în formarea i pregtirea ofierilor de poliie (Marea Britanie
i Irlanda), altele au înfiinat agenii specializate cu competene de poliie (România);
altele au înc mandatate sub-uniti sau grupuri specializate în cadrul structurilor
existente ale poliiei (Republica Ceh, Cipru, Grecia) care au ca sarcini s
investigheze i alte zone de exploatare prin trafic de persoane (de exemplu,
exploatarea sexual). Cu toate acestea, muli dintre actori i-au exprimat profunda
îngrijorare cu privire la faptul c acestor agenii / uniti / grupuri specializate nu li se
acord suficiente resurse pentru a-i putea duce la îndeplinire atribuiile i misiunea.
În plus, existena unor organisme specializate care au ca misiune investigarea
cazurilor de trafic de persoane nu poate fi considerat prea credibil din motive
financiare sau de alt natur. Au fost situaii când unitile specializate, cum este
Unitatea pentru trafic de persoane din cadrul Poliiei Metropolitane din Marea
Britanie, au fost ameninate cu închiderea; în alte situaii, acestea sunt supuse unor
permanente restructurri (cum este cazul Ageniei Naionale împotriva Traficului de
Persoane din România – ANITP).
În mare parte, studiile realizate la nivel naional mai arat i c poliia nu beneficiaz
întotdeauna de sprijin adecvat în eforturile de investigare a cazurilor de trafic din
partea celorlalte organisme guvernamentale, cu expertiz în domeniu. Dup cum s-a
evideniat anterior, în câteva din rile care au fcut obiectul cercetrii, nu exist nici
mcar instrumentele de baz pentru a face o analiz a acestei probleme, cum ar fi
statistici separate pe domeniile de exploatare.
16

Limitarea programelor de repatriere asistat – atât cele care privesc persoanele traficate, dar i cele care privesc orice repatriere
în general – este, pe de o parte, rezultatul fondurilor disponibile pentru astfel de programe. De asemenea, este i consecina
lrgirii UE i, implicit a liberei circulaii i rezidenei pentru rile în care astfel de programe erau asigurate de misiunile OIM.
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O îngrijorare major o reprezint comunicarea dintre diferiii actori guvernamentali
care activeaz pe probleme de munc. La nivel guvernamental exist câteva
organisme de cooperare (de exemplu, comitetul interministerial înfiinat în1999 în
Grecia, grupul de experi pe anti-trafic din Cipru). În alte ri, comunicarea dintre
diferitele structuri guvernamentale este asigurat de organisme de cooperare separate.
Un astfel de exemplu este cel al Unitii Anti-trafic din Irlanda (AHTU). În alte pri,
exist mecanisme naionale de referire pentru sprijinirea victimelor traficului de
persoane. Dar, un schimb de expertiz clar i structurat între cei cu responsabiliti pe
probleme de munc i poliie, nu reprezint decât o excepie, i nu o regul.
Italia a combinat din multe puncte de vedere aspecte care in de poliie i de inspecia
muncii cu activitatea Comandamentului de Protecie a Muncii din cadrul
Carabinierilor.17 Activitatea acestui comandament al Carabinierilor pare s fi condus
la identificarea diverselor cazuri de trafic. Dar, trebuie reinut c activitatea
carabinierilor nu este întotdeauna concentrat pe protecia celor exploatai i c,
deseori, a avut ca rezultat deportarea persoanelor exploatate – cu toate consecinele
negative care deriv din aceast situaie pentru persoana traficat.
În alte ri, pân în prezent, inspecia muncii nu face parte din activitatea zilnic a
structurilor poliieneti de combatere a traficului de persoane. Deseori, inspectoratele
de munc sunt, ca structur sau ca funcionare, interesate în mod special de
identificarea i sancionarea muncii ilegale (nedeclarate) sau în medierea
consecinelor litigiilor de munc i nu de identificarea situaiilor de exploatare. În
plus, personalul inadecvat al inspectoratelor de munc pare s fie o problem în
diversele ri în care s-a realizat acest studiu. În diverse ri, s-a exprimat îngrijorarea
legat de faptul c, deseori, victimele traficului de persoane pentru munc forat nu
au efectiv acces la tribunalele specializate pe litigii de munc pentru a-i revendica
salariile nepltite. Acest lucru poate fi rezultatul statutului de rezident nereglementat
care, de multe ori, împiedic persoana exploatat s aib acces la instane. Sau, poate
fi ca o consecin a poziiei pe care o au instanele, aceea c munca persoanelor
traficate este prestat în baza unui contract de munc ilegal.
b) Societatea civil
În timp ce mare parte din critici se datoreaz, pe drept cuvânt, reinerii actorilor
guvernamentali de a identifica i de a aborda corect problematica traficului de
persoane pentru munc, este la fel de corect s se afirme c ritmul în care i actorii
societii civile abordeaz aceeai problematic este foarte lent. Numrul
organizaiilor societii civile care activeaz în acest domeniu rmâne foarte limitat. În
majoritatea rilor din acest studiu, se pare c exist doar una sau dou organizaii
neguvernamentale care activeaz în domeniul traficului de persoane pentru
exploatarea prin munc.
În toate rile în care s-a realizat prezenta cercetare, a existat o implicare iniial, mai
mult de tip ad-hoc, a actorilor neguvernamentali i oarecare activitate a sindicatelor.
Între actorii din sectorul neguvernamental care abordeaz traficul de persoane sunt
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cuprinse i organizaii care au început s analizeze i s activeze în acest domeniu
concentrându-se pe problema migraiei (de exemplu, Centru pentru drepturile
migranilor din Irlanda sau help-line-ul pentru migrani din Marea Britanie), dar i
organizaii care au fost foarte active în domeniul traficului de persoane pentru
exploatare sexual (de exemplu, AIDRom în România, La Strada în Polonia sau în
Republica Ceh). În ambele cazuri, perspectiva asupra drepturilor migranilor este cea
care ofer informaii pentru activitile orientate împotriva traficului de persoane. Se
constat o cretere semnificativ a gradului de contientizare a problematicii traficului
de persoane în rândul sindicatelor. În aceast brour sunt prezentate câteva din
primele experiene de abordare a îngrijortorului fenomen al traficului de persoane
pentru munc prin canalele tradiionale folosite de migraia în scopul muncii.
Un rol important îl au organizaiile societii civile în a asigura gzduirea persoanelor
traficate i în a le oferi suport psihologic. Astfel de organizaii ajut i în cazurile de
repatriere asistat. Pornind de la concluziile studiului, la nivel naional i regional, se
pare c, totui, serviciile oferite sunt cele care fie (în cazul organizaiilor angajate în
lupta împotriva traficului de persoane) au fost oferite anterior persoanelor traficate
pentru exploatare sexual sau care fac parte din sprijinul oferit la modul general / in
mod curent. Cu alte cuvinte, nu se poate vorbi decât de un stadiu extrem de incipient
al unui serviciu specializat pentru victimele traficului de persoane pentru munc.18
O preocupare esenial pentru toate organizaiile neguvernamentale este corecta i
imediata identificare a persoanelor traficate (vezi Cap. 3). În multe situaii,
organizaiile neguvernamentale ajung s ofere asisten victimelor traficului de
persoane pentru exploatare prin munc prea târziu, sau poate chiar de loc. Exist un
profund consens c trebuie s se dezvolte i mai mult activitatea de „outreach” pentru
o identificare pro-activ (vezi Capitolul 3 din aceast brour). În plus, organizaiile
neguvernamentale din diverse ri susin c este nevoie de o legislaie mai bun pentru
a identifica i proteja victimele traficului de persoane. Acest lucru poate determina o
serie de modificri în legislaia muncii i migraiei. În câteva ri exist un mecanism
de cooperare între actorii guvernamentali i cei neguvernamentali – pentru cooperare
în domeniul traficului de persoane, în general, dar i în ceea ce privete traficul de
persoane pentru munc.
Sindicatele au un rol esenial în combaterea traficului de persoane. Acordurile
bilaterale cu privire la posibilitatea transferului calitii de membru între diferite
sindicate din diferite ri poate, acolo unde exist i funcioneaz, ajuta la întrirea
poziiei celor care pot fi poteniale victime ale traficului de persoane. În funcie de
legislaia naional, sindicatele pot avea un rol la fel de important în tribunalele pentru
munc dar i în inspecia muncii i în identificare; dialogul social poate juca un rol
important în prevenirea traficului de persoane. În ultimii ani, s-au constatat evoluii
încurajatoare în dorina sindicatelor de a organiza i apra drepturile migranilor fr
documente. În acest sens, un sprijin foarte important a venit din partea Consiliului
General al ITUC în 2007, care a adoptat declaraia “Ctre o alian global a
sindicatelor împotriva muncii forate i a traficului de persoane”.
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Cu ocazia celei de-a 90-a aniversri a Confederaiei generale a muncii din Grecia din
noiembrie 2008, ITUC, alturi de contra-partenerul su european ETUC i organizaia
GSEE din Grecia, au organizat o Conferin internaional a sindicatelor la nivel înalt
pentru combaterea muncii forate i a traficului de persoane.
În 2009, ITUC a publicat un Ghid de Bune Practici pentru combaterea muncii forate
i a traficului de persoane, în care se descrie rolul ITUC în coordonarea Alianei
Globale a Sindicatelor pentru combaterea muncii forate i a traficului de persoane.
Acest lucru a determinat multe sindicate membre ITUC s abordeze aceast
problematic.
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3. Identificarea – problema crucial pentru combaterea traficului de persoane
pentru munc forat
Identificarea persoanelor traficate ESTE ELEMENTUL ESENIAL al oricrei
încercri de abordare a traficului de persoane pentru munc. Este, în mod special,
esenial pentru accesul persoanelor traficate la drepturi. Este de la sine îneles c o
persoan care nu este recunoscut ca fiind persoan traficat nu va putea beneficia
nici de suport specializat i mecanisme de protecie, nici de acces la drepturile pe care
le are ca victim a unei crime, ca de exemplu, dreptul la compensaii. Identificarea
este, de asemenea, o precondiie pentru organele de aplicare a legii i cele judiciare de
a investiga cazul i de a pedepsi pe traficani.
Dac acest lucru este adevrat pentru oricare din formele traficului de persoane,
ansele la o corect identificare a persoanelor traficate pentru munc forat sunt, în
acest moment – foarte mici, în cel mai fericit caz.
Dup cum afirm Centrul pentru Drepturile migranilor din Irlanda (MRCI)
“identificarea victimelor traficului de persoane pentru munc forat a fost i continu
s fie problematic. Sarcina furnizrii de dovezi revenind persoanei în cauz care
trebuie s dovedeasc c exploatarea a ajuns prohibitiv. Fr o identificare
corespunztoare, drepturile persoanei nu sunt protejate i, de multe ori, aceste
persoane ajung în închisoare. În parte, dificultatea de a identifica const i în faptul c
persoana este, deseori, considerat migrant ilegal i nu victim a unei crime. MRCI a
întâlnit persoane care au fost acuzate de infraciuni care in de domeniul imigrrii, au
fost trimise la închisoare i, în unele cazuri, deportate.”19
Observaiile MRCI se regsesc i se confirm de rapoarte din toate zonele Europei.
Muli dintre cei traficai pentru munc forat nu sunt protejai de instituiile statului,
de regul, din cauza statutului lor de imigrani sau pentru c nu au permise de munc.
Chiar i mai grav, însi activitatea statelor împotriva migraiei i a muncii ilegale îi
face, uneori, i mai vulnerabili. Actorii guvernamentali, care ipotetic trebuie s
identifice persoanele traficate pentru munc forat, acord prioritate (deseori din
motive politice) depistrii infraciunilor cuprinse în legislaia corespunztoare
imigraiei sau permiselor de munc; ulterior, persoanele traficate sunt condamnate i
nu protejate.
Dup cum a subliniat CCME la întâlnirea de implementare a dimensiunilor umane a
OSCE din 2009:
“nerecunoaterea prea frecvent a aspectelor de trafic de persoane în migraia
ilegal înseamn c persoana traficat prsete ara în care a fost exploatat
înainte ca cei care au exploatat-o s înceap mcar s se îngrijoreze de
consecinele actelor i faptelor lor. Exploatatorii nu au de ce s se team de o
condamnare legal i nici nu vor fi trai la rspundere de ctre victim ....
Exist dovezi....c în cazul exploatrii pentru munc forat, imigrarea îi are
rolul ei în strategia exploatatorilor de a nu plti salariile celor care muncesc
pentru ei fr a avea documentele necesare: aceste persoane sunt angajate în
19
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mod deliberat tocmai pentru c nu au acte i atunci când, dup ce au prestat o
anume munc timp de câteva sptmâni sau chiar luni, îi cer salariile
promise, exploatatorii sesizeaz controlul financiar sau birourile pentru
imigrare. De regul, principale preocupare a acestor autoriti este s verifice
i s investigheze lipsa permisului de edere i a celui de munc, respectiv, s-i
penalizeze tot pe cei care au muncit. În acest fel, actorii guvernamentali,
devin complici într-un proces caracterizat prin exploatarea forei de munc a
migranilor, deseori oameni care au fost înelai în mod fraudulos în ceea ce
privete viitorul lor de ctre cei care i-au primit sau recrutat – ceea ce
reprezint în mod cert o infraciune de trafic de persoane.”20
De aceea, un proces de identificare reuit depinde de o masiv angajare politic i de
schimbri operaionale fcute de actorii guvernamentali.
În contextul existent, organizaiile societii civile vor continua s joace un rol esenial
prin a milita pentru un cadru de politici mai bune în vederea identificrii.
În ciuda acestor limitri, exist o serie de propuneri, derivate dintr-o bun practic în
dezvoltare, care s creasc ansele de identificare a persoanelor traficate. Propunerile
de mai jos, dei pot s nu par nici originale, nici ambiioase, pot ajuta într-un anume
moment la evitarea unor greeli i la creterea la maximum posibil a impactului pe
care îl au organizaiile care vor începe s activeze în domeniul traficului de persoane
pentru munc.
3.1. Identificarea – dezvoltarea organizaiei (proprii) în vederea identificrii
Atunci când se urmrete dezvoltarea capacitii societii civile pentru a identifica
persoanele traficate pentru munc, este esenial mobilizarea i implicarea
organizaiilor deja existente (de exemplu, chiar organizaia din care facei parte) care
au deja un mandat sau o afinitate pentru problematica muncii sau problemele legate de
aceasta. Multe din aceste organizaii vor fi interesate s joace un rol în identificare. Cu
toate acestea, chiar dac aceste organizaii nu sunt specializate în domeniul traficului
de persoane, pot s joace totui un rol activ i esenial datorit portofoliului extins pe
care îl dein, ceea ce duce la creterea anselor de identificare a persoanelor traficate.
Pentru a-i îndeplini acest rol, este îns nevoie de o dezvoltare la nivelul organizaiei.
Mai jos sunt menionate câteva propuneri care vizeaz dezvoltarea organizaiei:
3.1.1. Dezvoltarea activitilor de „outreach”
În domeniul traficului de persoane pentru munc forat, gsirea i dezvoltarea de
puncte în / prin care s se ajung a persoanele afectate de trafic sunt eseniale.
Deseori, locaiile unde se întâmpl exploatarea sunt ascunse / îndeprtate sau, iniial,
necunoscute.(Traficul de persoane pentru munc difer, i din acest punct de vedere,
de traficul de persoane pentru exploatare sexual unde, prin definiie, este necesar ca
persoana traficat s poat fi contactat).
De aceea, este esenial ca organizaiile s dispun de un punct de contact, la limit,
ctre care s se poat îndrepta persoanele (posibil) afectate de traficul de persoane
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pentru munc. Dat fiind faptul c multe dintre persoanele afectate de traficul pentru
munc nu se vor considera, la început, ca fiind persoane traficate, un astfel de punct
de contact este de preferat s aib un scop definit mult mai larg (s nu se limiteze la
noiunea de trafic de persoane) pentru a putea fi interesant i pentru persoanele
traficate. Astfel, prin transmiterea informaiei pe cale oral, de la om la om, se asigur
cunoaterea unui astfel de punct în comunitatea mai larg a migranilor.
Centrele de primire
În ceea ce privete aceste centre, exist experiene pozitive – acestea fiind centre în
care, de exemplu, muncitorii migrani pot s gseasc / primeasc diferite tipuri de
consultan de la specialiti, cum sunt, consultana juridic privind statutul de
reziden sau legislaia muncii, preferabil în limba rii lor de origine i fr a-i
dezvlui identitatea.
Exist, de asemenea, experiene pozitive cu grupuri în care migranii se (auto)
organizeaz – de exemplu, Centrul pentru drepturile migranilor din Irlanda este un
punct de întâlnire a „grupurilor de aciune” a muncitorilor migrani care s-au
organizat, în funcie de profesie, în lucrtori domestici, lucrtori în restaurante,
lucrtori în agricultur. În alte cazuri, parohiile de pe lâng biserici au rol foarte
important ca puncte de întâlnire i pentru organizarea de evenimente proprii.…
Un centru de primire trebuie s fie situat neaprat într-un loc la care migranii pot
ajunge cu uurin (de exemplu, s poat ajunge cu mijloace de transport în comun).
Locul unde un astfel de centru funcioneaz trebuie s mai îndeplineasc nite condiii
pentru a fi foarte accesibil. Ca un exemplu, trebuie s se in seama dac zona /
cartierul unde se afl poate influena accesibilitatea sau dorina oamenilor de a veni la
centru.
Trebuie avute în vedere i orele de funcionare. Chiar dac este foarte dificil s
funcioneze cu program de lucru prelungit, centrul trebuie s fie accesibil i în afara
unui program normal de funcionare, cel puin o dat pe sptmân, pentru a permite
accesul i acelor migrani care nu pot veni în intervalul de lucru obinuit. Dac este
posibil, centrul ar trebui s aib i o serie de faciliti pentru copii pentru a asigura
acces eficient pentru mame. (În organizarea unui astfel de centru, considerarea
criteriilor de siguran i securitate au un rol foarte important. Pentru detalii
suplimentare, vezi mai jos).
Activitate de „outreach” pro-activ
În cazul în care exist orice indicii referitoare la locul unde se întâmpl exploatarea
unor persoane traficate, (de exemplu, fabrici, sediile unor firme de curenie sau locuri
unde locuiesc persoane traficate pentru munc forat, cu siguran c se pot organiza
nite vizite la respectivele locaii. Cu toate acestea, trebuie avut foarte mare grij la
impactul pe care o astfel de vizit îl poate avea asupra persoanelor traficate sau asupra
vizitatorului, mai ales c cele mai multe dintre vizite se fac împreun cu i în prezena
persoanele implicate în exploatare. Este foarte util dac s-ar putea identifica anumite
locuri în care s aib loc întâlnirea cu persoanele potenial afectate de trafic, într-un
cadru mai protejat sau, cel puin, mai puin supravegheat. Un astfel de cadru ar
permite cunoaterea unei persoane în calitate de „vizitator” sau oaspete, fr a ridica
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suspiciuni. Pot fi foarte utile o serie de obiecte mici, cadouri sau accesorii, (de
exemplu, o cutie de chibrituri) pe care se pot imprima detalii despre organizaia Dvs.
Mai ales în contextul în care timpul de stabilire a unui contact este foarte scurt. În
mod clar, materialele i informaiile trebuie prezentate în toate limbile relevante. Este
de preferat s menionai cum i unde pot avea loc urmtoarele contacte cu organizaia
Dvs. (de exemplu, prin centrele de primire menionate anterior sau printr-o linie
telefonic tip help-line).
Linii telefonice de tip help-line
În multe cazuri, este foarte dificil, sau chiar imposibil, s poat fi vizitate toate
locurile unde se întâmpl exploatarea. De aceea, existena unei linii telefonice de tip
help-line este de importan crucial. Din nou, se recomand ca promovarea acestei
linii telefonice s se fac nu numai în contextul restrâns al luptei împotriva „traficului
de persoane”, ci ca pe o linie telefonic de unde muncitorii migrani pot primi
consultan juridic i sprijin. Astfel se poate asigura o arie mai larg de apeluri.
Persoanele care opereaz aceast linie telefonic trebuie s aib o gam larg de
competene în domeniul juridic i social i s aib pregtirea necesar pentru a putea
oferi consiliere.
Prin intermediul acestei linii telefonice se pot afla informaii importante dar, în multe
cazuri, este foarte important s se poat face i s se fac trimitere ctre un punct de
contact real, de exemplu, ctre un centru de primire. În plus, se poate planifica o
vizit chiar la locurile indicate („outreach”) pentru a strânge mai multe informaii i
pentru a putea oferi sfaturi mai potrivite pentru respectiva situaie. Prin urmare, este
foarte util dac organizaia Dvs. poate formula o serie de instruciuni referitoare la
cum s rspund la întrebri, cum s reacioneze la informaia transmis prin
intermediul liniei telefonice i modul de colectare a informaiilor.
Principiul activitii de „outreach”
Dup cum s-a menionat mai sus, este de preferat ca serviciile prin activitatea de
„outreach” s fie oferite în limba rii de origine a celor care viziteaz centrul de
primire. Cel mai adesea, cei care sunt puntea de legtur dintre personalul centrului i
vizitatorii acestuia sunt mediatorii culturali, care provin din rile de origine ale celor
care viziteaz centrul. Se întâmpl de multe ori ca personalul i voluntarii, care
lucreaz în centru, s acopere o diversitate lingvistic, dar organizaia Dvs. se bazeaz
pe interprei externi sau alte persoane care pot s ajute în acest sens.
Totui, selectarea interpreilor trebuie s fie fcut cu destul precauie: poate cineva
s fie foarte sigur astfel încât s exclud posibilitatea ca interpreii s nu fie, într-un
fel sau altul, de partea exploatatorului? Dac o persoan care are nevoie de sprijin
vine împreun cu un prieten sau cu o rud care faciliteaz întreaga comunicare, este
foarte important s mai existe i un alt interpret independent, precum i posibilitatea
de a v întâlni cu aceast persoan singuri. Acest lucru ajut la eliminarea posibilitii
ca „prietenul” s fie, de fapt, implicat în exploatare.
Este de dorit ca linia telefonic s fie gratuit pentru cei care o apeleaz - i din ar i
din strintate - dac este posibil. Dup cum s-a artat anterior, este important ca
numrul acestei linii s fie promovat i s i se fac publicitate pe o arie i prin

23

modaliti cât mai cuprinztoare, de exemplu, prin materiale informative, pe obiecte
mici care pot fi oferite drept cadou. Orice ziar cu distribuire gratuit poate fi o alt
posibilitate de promovare a serviciilor pentru grupul int avut în vedere.
Pentru a putea ajunge la cei pe care dorii s-i identificai prin activiti de „outreach”,
îi putei întreba pe cei care apeleaz la help-line cum au obinut coordonatele Dvs.
Pentru personalul i voluntarii care opereaz linia telefonic trebuie s existe, fiind
chiar obligatoriu, o supervizare permanent din partea unui consilier – atât pentru
propria lor protecie, cât i pentru a-i dezvolta capacitatea de a oferi sprijin
profesional.
3.1.2. Cum rspundem sau reacionm la zvonuri
Pe msur ce v desfurai activitatea de „outreach”, s sperm c vei începe s
primii informaii / indicii de la o serie de persoane din exterior care v avertizeaz
asupra existenei exploatrii sau traficului i care v solicit s intervenii. Uneori
chiar mass-media sesizeaz cu privire la cazuri presupuse / suspectate a fi de trafic de
persoane.
Aceste informaii sunt extrem de importante, dar pot fi i problematice din anumite
puncte de vedere: în cel mai fericit caz, astfel de informaii v ajut s descoperii
cazurile de trafic de persoane i, astfel, se creeaz posibilitatea de a identifica i ajuta
persoanele traficate iar, în cel mai nefericit caz, se pot pierde timp i resurse sau, fr
s vrem, putem face i mai grea situaia persoanei aflate deja în dificultate (de
exemplu, situaia muncitorilor migrani fr acte de identitate).
De aceea, este esenial s construii un mecanism adecvat care s v ajute la evaluarea
acestor informaii. În acest context, având un astfel de mecanism înseamn c avei,
ca organizaie sau ca echip, un model standard agreat pe care s-l respectai ori de
câte ori v parvin astfel de informaii. Deseori, persoana care informeaz (de exemplu,
prin apel la linia telefonic help-line) despre o situaie suspectat a fi de trafic de
persoane este foarte convins c a descoperit un caz alarmant de trafic de persoane
care necesit intervenie imediat pentru a fi oprit. În anumite situaii, o astfel de
persoan încearc s v conving i chiar s exercite presiuni asupra Dvs. pentru a
interveni imediat. Chiar dac o astfel de atitudine este bine intenionat, e bine s nu
uitam c, de regul, persoanele care dau astfel de informaii, nu dein decât o mic
parte din imaginea complet a situaiei reale i c, uneori, nu îneleg complexitatea
cazurilor (suspectate a fi) de trafic de persoane.
Chiar dac situaia este sau pare destul de evident, este important s subliniem înc o
dat c numai informaiile care parvin din auzite sau zvonuri de la tere persoane nu
trebuie niciodat s duc la iniierea de aciuni de intervenie, chiar dac las impresia
c trebuie acionat contra cronometru.
Formula „C.C.U” a oricrei investigaii (Cine – Ce – Unde) trebuie, desigur, aplicat
oricrei astfel de situaii pentru a putea urmri orice astfel de caz. Este mai ales
important ca persoana care v informeaz s poat s explice cum a obinut
informaiile pe care vi le transmite.
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Ca prim pas, trebuie s evaluai informaia primit în funcie de sursa acesteia: v este
respectiva persoan sau instituie cunoscut, a mai oferit i alte informaii i cât de
relevant / corect este informaia primit. Dac sursa este sau ar putea fi de
încredere, trebuie s mergei mai departe cu analiza presupusului caz de trafic de
persoane. În funcie de aceste lucruri, decidei cum urmeaz s facei propriile
verificri, de exemplu, s mergei personal la locul unde se presupune c se întâmpl
situaia de trafic. În acest caz, propria Dvs. siguran, ca i situaia celor care se
presupun a fi supui traficului de persoane, au un rol foarte important. În unele
situaii, pentru aceast etap de verificare, putei decide s implicai i ali actori (de
exemplu, un reprezentant al unei agenii guvernamentale sau un reprezentant al
poliiei).
Cu toate acestea, dup cum s-a menionat, nu trebuie s uitai de efectele secundare
neintenionate pe care intervenia Dvs. le poate avea (de exemplu: dac vizitai locul
unde se presupune c exist o situaie de trafic de persoane însoii de un reprezentant
al poliiei, este posibil s nu descoperii o situaie de trafic dar poliia poate identifica
migrani fr documente pe care îi poate reine sau deporta). De aceea, decizia de a
implica i ali actori trebuie s aib în vedere ce anume ali actori urmeaz a fi
implicai – mai ales de la nivelul instituiilor de stat – în sensul în care acetia s fie
actori care s aib acelai scop cu al Dvs., respectiv, combaterea traficului de
persoane sau s aib atribuii cât mai apropiate de obiectivele organizaiei Dvs. în
domeniul traficului de persoane. În unele ri, exist anumii actori ai societii civile,
care au acces la locurile de munc - de exemplu, sindicatele - care pot avea i un rol
mai oficial în inspectarea locurilor de munc dar i organizaii neguvernamentale, care
pot îndeplini rolul de auditor social al întreprinderilor. De asemenea, pot fi implicai,
selectiv, diveri ali actori din sectorul guvernamental. De exemplu, inspectoratele de
munc pot fi foarte interesate de combaterea aspectelor de exploatare dar nu au în
mod necesar intenia de a pedepsi sau reine migranii ilegali.
O verificare în detaliu a cazurilor suspectate a fi de trafic de persoane v poate aduce
noi informaii pe baza crora se poate decide dac este nevoie sau nu de continuarea
investigaiilor.
3.1.3. Sigurana
Chiar dac activitatea împotriva traficului de persoane nu este neaprat periculoas,
trebuie s nu uitai c pot s apar probleme de siguran, în special, pentru personalul
/ voluntarii care lucreaz prin contact direct cu publicul. Ca urmare, este bine ca astfel
de probleme s fie preîntâmpinate i existe un plan cu msuri de securitate.
Un plan serios de securitate trebuie s înceap printr-o evaluare a riscurilor – realizat
de un specialist (în acest scop putei solicita consultan de la poliie dar i de la
experi de la alte organizaii similare). De regul, organizaia care lucreaz în acest
domeniu are o experien foarte limitat sau de loc, dar se pot înva lucrurile
necesare din ale domenii similare de activitate, ca de exemplu munca de „outreach” în
domeniul traficului de persoane pentru exploatare sexual. De asemenea, sunt foarte
utile experienele de outreach din activitile cu alte grupuri int, de exemplu, cu
persoanele fr adpost.
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Un plan de siguran trebuie s in seam de diferite tipuri de posibile ameninri
pentru organizaie i pentru personal / voluntari.
-

cum s se reacioneze dac voluntarii / personalul este supus la agresiuni / atacuri
fizice, de exemplu, atunci când lucreaz în centrul de primire sau când fac munc
de „outreach”;

-

cum se înregistreaz informaia despre beneficiari i cazul de trafic în evidenele
biroului Dvs. i cum ne asigurm c aceste informaii nu pot ajunge la tere pri.
Acest lucru presupune s v gândii la un management de siguran / protejare a
informaiilor / datelor / dosarelor înregistrate dar i cum s reducei cât mai mult
numrul persoanelor din organizaia Dvs. care au acces la anumite informaii /
dosare ale anumitor beneficiari. Dar, în oricare din situaii, principiul “trebuie s
tiu” trebuie s fie cluzitor.

-

trebuie s v luai suficiente msuri de precauie la angajarea sau integrarea în
echipa de lucru a unor persoane sau voluntari noi: avei capacitatea de verifica
istoria i recomandrile persoanelor respective înainte de a le angaja sau de a
începe s lucreze? Nu vei putea efectua de fiecare dat toate verificrile necesare
sau putei constata c astfel de verificri afecteaz negativ încrederea în relaiile
de colaborare. Într-o astfel de situaie, este recomandat s se pstreze precauiile
necesare iar noilor membri ai personalului sau voluntarilor s li se încredineze
treptat sarcini care privesc o tem de o natur mai sensibil.

Cursurile de formare pe tema managementului riscului sau cum se pot evita situaiile
riscante sunt, de asemenea, foarte utile.
Toate aceste lucruri devin i mai importante în cazul în care organizaia Dvs. are i un
adpost. Dac experienele din domeniul adposturilor pentru persoane traficate prin
munc sunt foarte limitate, exist îns suficiente experiene în domeniul adposturilor
pentru femei traficate pentru servicii sexuale. Toate aceste experiene pot fi transferate
i folosite în situaii descrise anterior.
CCME i partenerii si, au descris – înc din 2005 – o serie de msuri de securitate în
cazul operrii unor adposturi pentru femei traficate în lucrarea actualizat “Ghid de
aciune pentru sensibilizare / ridicare nivel de contientizare i asisten social”. (vezi
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/10_Slavery_AntiTrafficking/2005-04-25_CCME_Bro_-_CAT_II_-_Action-oriented_guide_for_
awareness - raising_social_assistance.pdf, pagina 21.) .
Dar, de exemplu, este de mare importan, dar i foarte greu, s se pstreze secret
locaia adpostului – acest lucru impune foarte mult disciplin, atât din partea
personalului, cât i din partea celor din adpost. O posibil precauie este aceea prin
care persoanele care folosesc adpostul s semneze o declaraie / contract prin care se
oblig s nu divulge locaia adpostului ctre nici o alt ter persoan. Accesul întrun astfel de adpost se limiteaz numai pentru cei care lucreaz sau locuiesc acolo.
Dar, dac se ajunge în situaia în care locaia centrului este compromis, atunci trebuie
s mai existe un plan secundar de siguran: s se schimbe locaia (de exemplu, în
cazul în care adpostul este, de fapt, un apartament protejat închiriat). Se recomand
ca organizaia s aib înelegeri cu structuri poliieneti relevante pentru a ti dac i
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cum acestea ajut i intervin pentru la protecia centrului i a persoanelor traficate,
atunci când este nevoie. Pentru a putea face fa unor situaii care expun la astfel de
pericole, este recomandat s existe proceduri comune agreate (de preferat în form
scris) pentru situaii de ameninare / pericol iminent, precum i o list clar a
responsabilitilor persoanelor care trebuie contactate (atât de la poliie, cât i de la
organizaii de asisten).
3.1.4. Documentarea i analiza / cartografierea problemei
Una din marile dificulti în combaterea muncii forate este lipsa acut a informaiilor
despre aceasta: unde apare, care sunt tiparele, câte cazuri de munc forat exist?
De aceea, este foarte important, atât pentru organizaie, cât i pentru opinia public, s
se realizeze o analiz / cartografiere a acestei probleme.
Pe de o parte - pe baza informaiilor existente - o astfel de analiz poate consta dintr-o
prezentare a situaiei la nivel naional sau, cel puin, la nivel regional sau local.
Pe de alt parte, poate consta din eforturile de a încerca o schiare a situaiei folosind
informaiile pe care o organizaie le-a obinut din propria sa activitate.
Studiile efectuate de organizaii ale societii civile în ri ca Irlanda sau Spania
(studiu MRCI: “Fr perspectiv, fr cale de întoarcere” din 2006 i „Studiul de
explorare cu privire la traficul de persoane în scop de munc forat efectuat de
ACCEM din 2008) au fost extrem de utile pentru aducerea acestei probleme în atenia
publicului larg. Aceste studii pot fi la fel de utile pentru sensibilizarea i ridicarea
nivelului de contientizare a organizaiei i pot contribui la consolidarea culturii
oricrei organizaii pentru care identificarea devine o realitate.
Faza iniial a analizei / cartografierii problemei const din:
-

Pe de o parte, strângerea sistematic de cunotine operaionale acumulate din
derularea propriei activiti;

-

Pe de alt parte, investigarea pro-activ împreun cu ali actori care au
cunotine în domeniul traficului pentru munc forat i analizarea
constatrilor acestora;

-

În al treilea rând, dar nu mai puin important, cercetarea direct a problemei
prin investigarea situaiilor i locaiilor unde exist suspiciune de trafic de
persoane.

În toate cele trei cazuri este esenial s se clarifice domeniile în care este cel mai
probabil s se întâmple situaii de trafic de persoane, unde (geografic), i în ce
sectoare ale economiei sau industriei. De asemenea, este foarte util s se identifice
caracteristicile victimelor, de exemplu, originea etnic, i s se analizeze cu acuratee
modalitile i tiparele de exploatare dominante. Ca exemplu pot fi: persoane traficate
pentru munc forat crora nu li s-au pltit de loc salariile, persoane pltite dar
crora li se rein ulterior salariile de ctre traficani în contul cazrii i mesei asigurate
la costuri exorbitante, persoane exploatate prin faptul c se declar ca fiind
“independente”; i alte tipuri comune de abuz.
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Îns, indiferent de situaie, analiza pe care o realizai asupra acestei probleme trebuie
prezentat succint i fcut public. Este de preferat ca aceast analiz s fie ilustrat
cu câteva exemple de trafic de persoane, descrise mai în detalii (bineîneles, luând
toate msurile aferente de siguran i de confidenialitate în ceea ce privete
identitatea persoanelor în cauz). În acelai timp, acest material poate s apar într-o
publicaie pentru a încuraja publicul larg s v sesizeze cazuri (suspectate) de trafic de
persoane, crescând astfel ansele de identificare.
3.1.5. Sensibilizarea în cadrul propriei organizaii
De cele mai multe ori, organizaia din care facei parte nu se ocup doar de o singur
problem, concentrându-se numai pe trafic de persoane pentru exploatarea prin munc
– fiind implicat i în abordarea altor forme de trafic de persoane (de exemplu, trafic
de persoane pentru exploatare sexual) sau alte probleme legate de fora de munc.
Acest lucru confer un uria potenial, dar înseamn i c, destul de des, trebuie s
facei informri i aciuni de sensibilizare chiar în interiorul propriei organizaii pe
tema traficului de persoane.
O sugestie este s legai acest lucru de o activitate mai extins, din afara organizaiei.
Confederaia general a Muncii din Grecia a gzduit o mare conferin internaional
pe trafic de persoane în Atena în noiembrie 2008 i s-a folosit de publicitatea fcut
acestui eveniment pentru a-i informa pe toi membrii si despre aceast problem.
O alt sugestie este s se organizeze seminarii tematice interne, cu personalul propriu
/ echipele de voluntari unde cei care lucreaz în domeniul traficului pentru munc s
le prezinte celorlali informaii i impresii.
În funcie de stilul de lucru din organizaia Dvs., aceste seminarii interne pot avea un
caracter i format informal, de exemplu, se pot organiza ca discuii în timpul pauzei
de prânz. Sau, foarte utile pot fi evenimentele care folosesc materiale de exprimare
artistic – de exemplu, o expoziie de fotografii realizate de persoanele traficate.
Exist i alte instrumente interne de comunicare, cum ar fi Buletinul informativ, prin
care ceilali sunt informai despre activitile Dvs.
Consiliul Ecumenic din Finlanda i-a folosit sptmâna anual dedicat
responsabilitii nu numai pentru comunicare extern dar i pentru a-i sensibiliza pe
membrii si cu privire la problematica traficului de persoane.
Se întâmpl deseori ca cei din conducerea organizaiei s nu fie informai în detalii
despre munca specializat pe care o depunei. Acest lucru poate duce la situaii
oarecum dificile, de exemplu, atunci când dorii ca liderii organizaiei s vorbeasc
despre aceasta în public. De aceea, este recomandat s propunei teme legate de
activitatea pe care o facei în edinele Consiliului Director.
Un aspect important în sensibilizarea atât în cadrul organizaiei, cât I a publicului
larg este s abordai concepiile greite legate de traficul de persoane. Pe de o parte,
exist concepia greit c traficul de persoane se refer exclusiv la exploatarea
sexual. Pe de alt parte, se vehiculeaz conceptul c traficul de persoane este sclavie
modern - un concept corect - dar care îi poate face pe oameni s presupun c toate
persoanele traficate sunt inute închise i tratate ca sclavii de acum 200 de ani. Chiar
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dac pot exista i astfel de situaii, deseori mecanismele de a ine persoanele traficate
în captivitate sunt mult mai puin evidente i, de aceea, este nevoie de o examinare
mai atent.
3.1.6. Servicii sensibile în funcie de gen
Genul este un aspect foarte sensibil în dezvoltarea i transformarea acelor organizaii
care sunt deja active în combaterea traficului de persoane pentru exploatare sexual în
organizaii care s acioneze i în domeniul traficului pentru munc.
Multe dintre aceste organizaii - deja active în domeniul traficului de persoane pentru
exploatare sexual – au fost iniial înfiinate ca organizaii feministe / pentru
drepturile femeii. Acest lucru poate ridica o serie de probleme atunci când activitatea
organizaiei va include i servicii pentru brbai21 traficai. În acest sens, organizaia
trebuie s-i analizeze principiile i fundamentele activitii sale. Dar, nici principiile,
nici fundamentele nu trebuie neaprat schimbate, ci doar supuse unei analize profunde
pentru a vedea ce schimbri ar fi necesare pentru punerea lor în practic.
În termeni practici, acest lucru înseamn c organizaia Dvs. va trebui s vad dac
personalul ar trebui s includ i brbai i dac este necesar s se opereze schimbri
în metodologia de lucru. Cu siguran trebuie spus c, pân în prezent, se cunosc
foarte puine lucruri despre nevoile specifice ale brbailor - victime ale traficului de
persoane pentru munc. Cu toate acestea, experienele practicienilor arat c brbaii,
comparativ cu femeile, reacioneaz în mod diferit într-o situaie de vulnerabilitate i
în situaia de victim. Exist indicii c traficul de persoane pentru munc poate avea
efecte traumatizante asupra celor care sunt exploatai (brbai i femei) dar, aparent
semnele acestor traume sunt mult mai greu de identificat la brbai decât la femeile
care au fost exploatate sexual. În general, ca urmare a rolului brbailor i femeilor,
dar mai ales în rile de origine, brbaii care au fost traficai au aproape întotdeauna
probleme în a se auto-identifica ca victim sau în a recunoate c au fost victim a
traficului. Unii susin c aceast problem se amplific dac persoana care-i ofer
consiliere este o femeie. În acest sens, este util s existe i personal specializat –
brbai care, este de preferat s aib i cunotine despre contextul cultural i lingvistic
al rii de origine a persoanei traficate. În unele ri, exist organizaii specifice de
brbai care se ocup de problemele legate de rolul celor dou sexe. Stabilirea de
contacte cu astfel de organizaii i solicitarea de consultan cu privire la planificarea
i metodele folosite este foarte util.
Trebuie s tii c diversificarea organizaiei astfel încât s includ i servicii pentru
brbai necesit timp i resurse. Riscul de a oferi servicii fr o finanare suplimentar
adecvat implic dou aspecte. În primul rând, se poate reflecta în calitatea slab a
serviciilor i, în al doilea rând, se poate pierde din vedere i neglija mandatul iniial al
organizaiei.

21

Trebuie reinut c natura specific a consilierii pentru femeile care au fost traficate pentru munc forat poate ridica o serie de
provocri specifice – cu toate acestea, provocrile în ceea ce privete consilierea brbailor traficai pentru munc forat sunt, în
prezent, i mai mari în ideea c se cunosc foarte puine lucruri în acest domeniu .
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3.1.7. Organizaii ale persoanelor (potenial) afectate de traficul de persoane
În dezbaterile despre bunele practici în domeniul sprijinului i consilierii pentru
persoanele afectate de traficul de persoane, un anume tip, foarte important, de
organizaie este deseori trecut cu vederea – organizaia celor (potenial) afectai de
trafic. Acest lucru este surprinztor i problematic în acelai timp, pentru c tocmai
aceste organizaii sunt cele care pot avea o contribuie enorm asupra dezbaterii în
ceea ce privete cunotinele i perspectivele. Organizaiile neguvernamentale din mai
multe state au avut experiene extrem de pozitive, asigurând un spaiu pentru grupurile
de migrani pentru a se întâlni i auto-organiza (vezi mai sus) i pentru a transmite i
a primi informaii i cunotine foarte importante. Tocmai aceste cunotine sunt cele
care acoper aspecte, cum sunt tiparele de recrutare în scop de trafic de persoane,
identificate în respectivul grup, situaii care creeaz vulnerabilitate i modaliti de a
consolida abilitatea migranilor de a face fa unor astfel de situaii. La fel de pozitive
au fost i cele – doar câteva experiene – care au aprut în interiorul grupului în care
chiar victimele traficului de persoane au format o organizaie. În ambele cazuri, s-a
adus o contribuie esenial la nivelul dezbaterii, nu prin a permite organizaiilor s
vorbeasc în numele celor afectai de trafic, ci prin faptul c chiar cei (potenial)
afectai au posibilitatea de a vorbi în nume propriu.
Reuniunile i organizaiile de migrani sunt unul din aspectele importante ale autoorganizrii i schimburilor de informaii. Bisericile i organizaiile religioase din
multe ri au un rol foarte important în a gzdui pe cei din diaspora în propriile
biserici sau în alte biserici pentru a le oferi acestora ansa i spaiul necesar pentru a
se auto-organiza. În multe state, sindicatele au filiale special dedicate migranilor, sau
chiar migranilor dintr-o anumit ar. Foarte des, aceste sucursale / filiale i întruniri
ofer o perspectiv esenial asupra cazurilor în care migranii pot ajunge într-o
situaie vulnerabil – adic, exact situaia când traficul de persoane se poate întâmpla /
transforma în realitate .
3.2. Dezvoltarea de parteneriate pentru identificarea persoanelor traficate în scopul
muncii forate
3.2.1. Rspunsuri instituionale / inter-instituionale la nivel naional i local
Dac dezvoltarea organizaiei în direcia i scopul identificrii este de importan
crucial, este foarte clar c un rspuns relevant trebuie formulat în parteneriat cu
actorii guvernamentali. De aceea, cooperarea dintre societatea civil i stat este
important, chiar dac uneori, foarte dificil. În timp ce un capitol separat în aceast
brour descrie consideraiile generale pentru o astfel de cooperare, în ceea ce privete
identificarea, trebuie evideniate o serie de teme. De multe ori, domeniile de
dezvoltare a organizaiei (proprii) i parteneriatele externe merg împreun.
Inspectoratele de munc
Teoretic, inspectorii pe probleme de munc pot juca un rol semnificativ în
identificarea victimelor traficului pentru exploatare prin munc. Cu toate acestea, se
impune o analiz a atribuiilor legale i rolului acestora în conformitate cu legislaia
naional întrucât, de multe ori, principalul lor rol este acela de mediator, care
încearc s se asigure c reglementrile din domeniul muncii sunt respectate i c
orice înclcare a acestora nu se repet în viitor. În acest scop, inspectorii sunt în
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principal investii cu atribuii administrative i pot aplica amenzi angajatorilor dar – în
majoritatea rilor – sunt lipsii de competena de a iniia anchete penale sau de a
identifica formal victime ale traficului de persoane. În plus, exist limitri
suplimentare ale rolului lor prin simplu fapt c resursele inspectoratelor de munc
sunt limitate i nu au dispun de mijloacele necesare pentru a realiza controale la scar
larg.
Un alt obstacol este acela c exploatarea se întâmpl în locuri izolate sau inaccesibile,
aa cum este adesea cazul cu exploatarea în domeniul agriculturii sau al muncii
domestice, în locuinele private. Astfel, exist atât bariere practice, cât i juridice care
îi împiedic pe inspectorii de munc s identifice traficul pentru munc în anumite
sectoare. Prin urmare, este esenial ca inspectorii de munc s fie – acolo unde este
posibil – încurajai s coopereze cu diferii actori pentru a crete eficiena muncii lor.
Un parteneriat important, care poate contribui la creterea impactului muncii
inspectorilor de munc, este cel cu forele de poliie la nivel naional sau local. Aceste
organisme, spre deosebire de inspectoratele de munc din multe ri, au atribuii
legale de a iniia urmri penale, inclusiv în baza legislaiei anti-trafic. De aceea, le pot
asigura c ancheta corespunztoare în condiii de exploatare va avea loc i c, pe cale
de consecin, se vor introduce aciuni penale împotriva presupuilor autori ai
traficului de persoane pentru munc. Mai mult, aceste organisme pot garanta c
victimele traficului de persoane pot fi identificate formal22 i pot avea acces la
msurile de protecie i beneficia de asisten i sprijin. S-a observat c aceste
beneficii pentru persoanele traficate se realizeaz numai în cazul în care poliia este
mandatat s acorde prioritate investigrii traficului i proteciei victimei i nu altor
probleme, cum ar fi investigarea imigraiei ilegale.
În Italia, Comandamentul de Protecie a Muncii (CTL - Comando Tutela Lavoro), o
structur specializat din cadrul poliiei, este mandatat s lucreze împreun cu
inspectorii de munc în efectuarea controalelor la anumite locuri de munc. CTL este
o unitate specializat a carabinierilor care lucreaz la nivel de provincie în toat Italia.
Inspectorii de munc au un rol sporit i le revine sarcina de a întocmi un raport la
finalizarea controlului. Acest raport, aa numitul „proces-verbal” se poate folosi ca
prob în instan în cazul unei posibile anchete judiciare a unui anume caz. CTL
dispune de puterea de a iniia ulterior anchete penale. Dei identificarea formal
rmâne în responsabilitatea poliiei locale – respectiv, chestura – prin astfel de
controale se creeaz posibilitatea de a descoperi situaii de exploatare i abuz care
conduc la identificarea formal a victimelor.
Este de reinut c, dup control, referirea formal de ctre CTL a unei poteniale
victime ctre poliie, împreun cu procesul verbal întocmit de inspectorii de munc în
cadrul aceleai inspecii, constituie o procedur care conduce, de cele mai multe ori, la
identificarea formal a victimei. Dup cum s-a subliniat, în general, beneficiul unor
astfel de operaiuni pentru persoanele traficate se realizeaz cu precdere în acele
operaiuni care au ca scop traficul de persoane i nu au ca prioritate investigarea
migraiei ilegale.

22

Inspectoratele de munc pot, fie decide oficial c o persoan urmeaz a fi considerat victim a traficului, sau pot s refere
persoana respectiv ctre autoriti competente.
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Un alt parteneriat esenial este cel dintre sindicate i inspectorii de munc. Sindicatele
pot juca rolul unui mecanism de avertizare „timpurie” pentru identificarea locurilor de
munc cu condiii de munc abuzive. Astfel, obstacolul creat de existena unor resurse
limitate pentru inspecii poate fi depit, mcar parial, prin orientarea controalelor
ctre acele locuri asupra crora reprezentanii sindicatelor au avertizat anterior.
În Grecia este o practic comun ca inspectorii de munc i reprezentanii sindicatelor
s viziteze împreun locuri de munc considerate suspecte i s investigheze condiiile
de munc, prin intervievarea atât a angajailor, cât i a angajatorilor. În cazul în care
exist suficiente dovezi care demonstreaz condiii de munc abuzive, sarcina
probelor este în responsabilitatea angajatorului. Cu toate acestea, inspectorii de munc
sunt autorizai numai s administreze sanciuni administrative, respectiv amenzi, sub
forma unor compensaii care sunt rambursate muncitorilor dar nu sunt autorizai s
iniieze proceduri penale.
Condiii locale
Dat fiind aspectul local al fenomenului traficului de persoane i, de regul, locaiile
izolate în care se petrece exploatarea pentru munc forat, este vital s se formeze
coaliii locale i departamente regionale cu reprezentani ai instituiilor de stat, de
exemplu poliie, care s fie activ implicate în identificarea victimelor (vezi Capitolul 4
din aceast brour).
Iniiativele coaliiilor de la nivel local trebuie s implice i ali factori, ca de exemplu,
organizaii ale societii civile, instituii de stat, agenii regionale, sindicate dar i
sindicate reprezentative pentru sectoarele economice locale. În primul rând, o astfel de
coaliie foarte cuprinztoare poate contribui la contientizarea fenomenului i la
organizarea unui rspuns care vine din partea unei reele largi de parteneri interesai.
Factorii de pe plan local sunt cei care cunosc situaia pe teren i sunt cei mai în
msur s fac acele vizite i investigaii punctuale, dar i s ofere asisten
victimelor. Mai mult, prin acest tip de iniiative, se stabilesc contacte personale între
partenerii de coaliie relevani, fapt care, în sine, poate s faciliteze abordarea
coordonat. Un alt avantaj al implicrii unei multitudini de factori locali este acela c
se realizeaz o reea de siguran împotriva corupiei. i, acesta poate fi rspunsul la
provocarea pe care o reprezint modelul foarte rspândit de exploatare cu concentrare
într-o anumit zon geografic, foarte frecvent în zone în care condiiile de munc
abuzive sprijin economia local în sectoare ca agricultura i turismul.
În România, la nivel regional (în fiecare din cele 47 / 42 de judee ale rii) s-a
constituit o echip inter-instituional care cuprinde atât reprezentani ai guvernului,
cât i ai societii civile. Fiecare astfel de echip raporteaz Ageniei Naionale
împotriva Traficului de Persoane, la interval de 6 luni, întrunirile acestora fiind un bun
prilej de schimburi de informaii cu privire la situaia din teren i eforturile de
abordare a unor cazuri concrete de trafic de persoane. În plus, aceste echipe interinstituionale reprezint i forumul unde se desfoar activiti de tipul sesiuni de
“formare formatori” i planificarea de campanii de prevenire comune.
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3.2.2. Implicarea organizaiilor i serviciilor nespecializate
Pe lâng implicarea i /sau dezvoltarea capacitii organizaiilor neguvernamentale i
a ageniilor guvernamentale specializate, este foarte important s fie sensibilizate i
implicate organizaiile i serviciile nespecializate în identificarea victimelor. (Aceast
brour conine un capitol separat despre cum se poate transforma organizaia
(dumneavoastr) pentru a-i mri capacitatea de rspuns la fenomenul de trafic de
persoane pentru munc).
Nu se poate sublinia suficient importana sensibilizrii i implicrii unor astfel de
actori pentru a asigura identificarea eficient a victimelor. Deseori, cei care sunt
supui exploatrii nu au acces la serviciile specializate fie datorit izolrii în care se
afl, fie pentru c nu cunosc astfel de organizaii i servicii i / sau nu tiu ce drepturi
au. De aceea, un mecanism mai rapid de referire prin actori nespecializai poate fi
singura ans a persoanelor traficate de a fi corect identificate.
Aceast implicare a actorilor nespecializai ar putea lua o form de integrare a
capacitilor de identificare, fie în cazul organizaiilor care se ocup cu migranii i /
sau a celor care se ocup de probleme de munc, dar care, pân acum, nu au a lucrat
în domeniul traficului de persoane pentru munc. În plus, poate consta în
sensibilizarea personalului organizaiilor nespecializate în sensul c, datorit naturii
muncii i rolului su, pot intra în contact cu (poteniale) victime ale traficului de
persoane. Instituiile i organizaiile care aparin primei categorii sunt sindicatele i, în
general, forele poliieneti (nu unitile de poliie specializate pe trafic de persoane) i
poliia de frontier. În cea de a doua categorie pot intra personalul medical / unitile
de sntate, firmele de transport i ageniile turistice i personalul acestora, precum i
personalul care lucreaz în cadrul bisericilor.
Sindicatele
Sindicatele promoveaz drepturile muncitorilor de mai bine de un secol i lupt
împotriva exploatrii i muncii forate prin asigurarea de asisten direct, aciuni în
instan, organizarea de dialog social i advocacy pentru realizarea unui cadru legal de
protecie. Este evident c sindicatele sunt partenerii ideali în lupta împotriva traficului
de persoane. Cu toate acestea, implicarea lor în domeniul traficului pentru munc este
de dat ceva mai recent. Pentru a se putea angaja efectiv în ceea ce privete
persoanele traficate, sindicatele trebuie s adopte o politic mai incluziv privind
participarea migranilor i s recunoasc necesitatea proteciei pentru muncitorii
migrani fr documente. Acest lucru ar însemna o sensibilizare cu o int foarte clar
i furnizarea de informaii despre realitile traficului de persoane pentru munc,
formare / instruire privind identificarea potenialelor victime i schimburi de
informaii cu privire la rolul specific pe care sindicatele îl pot avea pentru protecia
persoanelor traficate. Dup cum s-a artat anterior, sindicatele pot oferi un ajutor
extrem de necesar i esenial inspectorilor de munc, acionând ca un mecanism de
avertizare timpurie pentru un potenial abuz, mai ales c activitatea sindicatelor se
întemeiaz pe convingeri profunde cu privire la drepturile tuturor celor care muncesc.
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Confederaia Internaional a Sindicatelor – ITUC - a depus în ultimii ani eforturi
semnificative în sensul analizrii atente i implicrii membrilor si împotriva
traficului pentru munc forat. ITUC a adoptat un “Cadru de aciune la nivelul
Alianei Globale a Sindicatelor de combatere a muncii forate i a traficului de
persoane„ organizat împreun de TUC PERC, ETUC i GSEE la Atena pe 21-23
Noiembrie 2008.
Publicarea Ghidului ITUC “Cum s combatem munca forat i traficul de persoane –
Manual de bune practici pentru sindicate” a contribuit semnificativ la consolidarea
activitilor multor federaii sindicale naionale i profesionale. (http://www.ituccsi.org/ituc-guide-how-to-combat-forced.html)
Proiectele comune pe care ITUC le-a implementat în cooperare cu organizaii
neguvernamentale, biserici i organizaii ale societii civile au permis extinderea i
consolidarea cooperrii inter-sectoriale dintre sindicate i organizaii ale societii
civile, atât la nivel naional, cât i internaional. (vezi Ghid: ITUC/Anti Slavery
International: Nu lucrai singuri niciodat. Sindicatele i ONG-urile îi unesc forele
pentru combaterea muncii forate i a traficului de persoane în Europa, Bruxelles
2011, http://www.ituc-csi.org/never-work-alone.html)
Fore poliieneti / poliie de frontier
La nivel naional, este posibil s existe uniti speciale anti-trafic ale poliiei. Dar, cel
mai adesea, acestora nu li se aloc suficiente resurse s poat aborda fenomenul în
teren i, de obicei, îi au sediul în centre urbane i, eventual, au una sau dou filiale în
celelalte zone ale rii. Traficul pentru munc este, deseori, prezent în zone rurale
izolate / îndeprtate. De aceea, este esenial ca forele poliieneti din prima linie s
beneficieze de instruire adecvat care s le permit identificarea situaiilor abuzive i
s interacioneze cu victimele. În acest fel, au posibilitatea de a identifica i asista
imediat victimele i, în acelai timp, pot referi cazurile ctre unitile specializate.
Ulterior, unitile specializate pot iniia anchetele penale coordonate i pot realiza
identificarea formal a victimelor, în funcie de cadrul legal de identificare existent în
fiecare ar. Instruirile comune ale unitilor specializate de poliie cu societatea civil
s-au demonstrat a fi un element foarte util în sprijinul realizrii unei astfel de activiti
de ctre forele poliieneti din prima linie.
La fel de important este i instruirea poliiei de frontier, care poate fi primul punct
de contact cu victima, atât la punctele intrare, cât i la cele de ieire din ar.
Activitile nu trebuie s ia forma de interzicere a accesului / reinerii la frontier a
persoanelor sub pretextul de a opri traficul de persoane23. Ci, poliitii de frontier pot,
pe baza unor indicii, ca de exemplu, documente false, structura grupului, etc., s pun
la dispoziia potenialelor victime ale traficului informaii (de exemplu, cu privire la
drepturile de munc ale migranilor) i, dac este cazul i persoana în cauz dorete,
s refere aceste persoane ctre organizaii de asisten specializate.

23

Vezi „Aim for Human Rights and others (ed.): The Right guide” – un instrument de evaluare a impactului drepturilor omului
din perspectiva politicilor împotriva traficului de persoane, Amsterdam 2010
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Actori din sectorul privat / personal medical
Actorii din sectorul privat care intr cel mai frecvent în contact cu migrani victime
ale traficului sunt ageniile turistice i firmele de transport. Chiar dac acestea nu au
nici o legtur cu reeaua de trafic, pot – dac sunt ajutai cum s identifice anumite
indicii – ajuta la identificarea i referirea (potenialelor) victime, fie prin furnizarea de
informaii despre organizaiile care ofer asisten, fie prin notificarea autoritilor
naionale abilitate sau a ONG-urilor specializate. (vezi Capitolul 3.1.2.).
De asemenea, este necesar i instruirea personalului medical din prima linie, pentru
c este foarte posibil ca acesta s intre în contact cu victimele. Chiar dac victimele
sunt izolate din multe alte puncte de vedere, exist situaii i momente în care acestora
trebuie s li asigure accesul la servicii medicale. Personalul medical este în msur s
observe imediat semne de abuz fizic sau psihic sau, cel puin, elemente care pot indica
traficul de persoane. Dac, pe lâng acestea, primete i alte informaii care pot
semnaliza o posibil situaie de trafic (de exemplu, izolare social, faptul c nu
vorbete limba), atunci personalul medical este în msur s identifice victimele sau
s le ofere sprijin / referire ctre organizaii specializate.
Bisericile i comunitile religioase
Bisericile (i din ce în ce mai mult parohiile i comunitile de alte religii) sunt actori
care pot avea un rol semnificativ în identificarea victimelor, chiar i atunci când
victimele nu se percep ca fiind victime. Deseori, persoanele care sunt supuse
exploatrii, nu pot sau (de exemplu, din cauza unor factori culturali) nu vor s
contacteze ONG-uri specializate pe trafic de persoane sau sindicate. Cu toate acestea,
este posibil s li se permit s mearg la biseric sau în alte locuri de rugciune i pot
simi nevoia s se confeseze unui preot / lider religios – în calitatea acestuia de ghid
spiritual – i, astfel, pot informa pe ceilali despre viaa lor real i condiiile în care
muncesc. De aceea, preoii / liderii religioi (inclusiv cei din parohiile din diaspora i,
unde e cazul, lideri ai altor comuniti religioase) trebuie s cunoasc i s îneleag
fenomenul i a realitatea acestor forme de exploatare. Atunci când primesc o astfel
de informaie sau când suspecteaz o potenial situaie de exploatare, ei trebuie s
tie cum s reacioneze i cum s ia legtura cu organizaiile specializate sau cu
autoritile abilitate. Este evident c, referirea ctre sau sesizarea altor organizaii /
instituii abilitate se poate face numai cu acordul persoanei în cauz.
3.2.3. Implicarea reelelor informale
Pe lâng structurile organizate i furnizorii de servicii, rolul reelelor informale în
identificarea victimelor traficului pentru exploatare prin munc poate fi crucial. Acest
lucru este valabil mai ales în situaiile în care victimele nu au acces la structurile
organizate de asisten sau nu pot s intre în contact direct cu structurile de aplicare a
legii. Acest lucru se poate întâmpla fie din cauza izolrii în care se întâmpl
exploatarea, fie din motive culturale i / sau alte motive, de exemplu, bariere de gen.
Cu toate acestea, reelele informale, cum sunt comunitile de migrani i propriile
organizaii / iniiative ale acestora pot reprezenta o punte de legtur pentru i cu cei
(potenial) afectai de traficul de persoane. Mai mult, membrii familiilor i rudele, dar
i membrii ai comunitii lrgite, pot avea un rol important în identificarea
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(potenialelor) victime ale traficului de persoane. Prin urmare, aciunile de informare
i sensibilizare a publicului larg referitor la problematica traficului de persoane au o
mare importan. Acestea pot ajuta la facilitarea accesului sau la referirea persoanelor
traficate ctre furnizori de servicii specializai i ctre autoritile abilitate ale statului,
atât din ara de origine, cât i din ara de destinaie.
Comunitile de migrani
Implicarea comunitilor de migrani nu este important numai din considerente de
ordin general i de principiu ci, în mod special, din considerente particulare care in de
identificarea victimelor. Reelele informale, de exemplu, grupuri de compatrioi, pot
deseori s reprezinte singura surs de informare cu privire la asistena la care
victimele pot avea acces. Potenialele victime ale traficului de persoane pot s intre în
contact cu membrii comunitii de migrani pe baza unor relaii personale i informale
sau prin intermediul asociaiilor organizate a comunitilor de migrani. Astfel de
asociaii, care de regul, reunesc migrani de o anumit naionalitate sau grup etnic, se
pot axa pe cultur, religie sau pot fi organizate pe criterii politice sau interese sociale.
Aceste asociaii, formale sau informale, sunt un partener important în campaniile de
prevenire i activiti de identificare i referire, precum i activitile pe durata
perioadei de reintegrare.
Membrii comunitilor / asociaiilor de migrani dein informaii corecte i actualizate
cu privire la locul i metodele de exploatare pentru munc forat, informaii care,
dac sunt împrtite cu organizaii de asisten, pot reprezenta o baz solid pentru
identificarea pro-activ a victimelor (vezi capitolul 3.1.).
Cu toate acestea, poate fi foarte dificil, uneori, s se ajung la reelele comunitilor de
migrani i s fie implicate în combaterea traficului de persoane, mai ales unde nu a
existat un contact anterior cu astfel de comuniti (de exemplu, din cauza barierelor
lingvistice sau religioase). În astfel de situaii, este nevoie de mult timp pentru a
construi o relaie de încredere i pentru a îndeprta barierele existente. În plus, este
nevoie de foarte mult precauiune în abordarea acestor reele informale, unde este
foarte important s se cunoasc ierarhia membrilor pentru a ti pe cine anume trebuie
s abordezi. La fel de adevrat este c, de fapt, chiar unii membri ai acestor
comuniti de migrani pot fi implicai în reelele de traficani i faciliteaz recrutarea
sau exploatarea victimelor. Ca urmare, implicarea lor ar putea împiedica i periclita în
mod serios identificarea i protejarea victimelor.
Munca cu familia i rudele
Membrii familiei i rudele persoanelor traficate pentru munc forat au un rol decisiv
în identificarea acestora. În practic, organizaiile societii civile, precum i
autoritile poliieneti sunt deseori contactate de persoane ale cror rude sau membri
din familie au disprut dup ce au plecat s munceasc în strintate sau în alt zon a
rii. Acesta poate fi un semnal de alarm serios, indicând o potenial situaie de
condiii de munc abuzive sau c ceva grav s-a întâmplat pe parcursul cltoriei, chiar
dac victima în cauz nu poate solicita nici un fel de ajutor. În acest sens, sunt foarte
importante liniile telefonice de tip help-line care pot fi apelate gratuit (din ar i din

36

strintate) i care pot fi folosite de rudele care bnuiesc c unul din membrii familiei
se afl într-o situaie de trafic.
Linia telefonic denumit TELVERDE 0800 800 678, din România poate fi apelat
gratuit (din ar i din strintate i, foarte important, de pe telefoane mobile).
Operaional înc din 2006, este folosit de persoanele interesate s lucreze sau s
studieze în strintate i de rudele acestora care doresc s obin informaii cu privire
la legitimitatea unor angajatori / firme dar i pentru a se informa cu privire la
drepturile pe care le au ca angajai, cerinele de viz / permise de munc.
Este folosit de membrii de familie ai celor plecai la munc în strintate pentru a
anuna dispariia acestora. Au fost situaii în care chiar persoane traficate au apelat
acest numr. Datorit legturii sale directe cu Agenia Naional împotriva Traficului
de Persoane . (care dispune la rândul ei de o reea de contacte internaionale), aceast
linie telefonic poate ajuta la urmrirea persoanelor care au fost traficate.
Sensibilizarea publicului larg
Informarea publicului larg cu privire la realitile trite de persoanele traficate pentru
munc poate conduce la identificarea acestor victime i poate fi un instrument eficient
de prevenire. În acest context, campaniile de informare cu public-int bine definit i
informaii specifice implementate de actori guvernamentali i / sau ai societii civile
reprezint un element de importan crucial24. Este esenial ca aceste campanii s fie
orientate ctre tineri, care sunt – de regul – cei mai afectai de omaj i care se afl în
cutare de alternative, inclusiv oportuniti de plecare din ar. În plus, campaniile
trebuie s aib în vedere ajungerea informaiilor corecte s ajung în media, astfel
încât prin orice campanie s se realizeze o prezentare cât mai realist a ceea ce
înseamn crima traficului de persoane pentru munc forat. Termenii, deseori
polarizai i extremi, precum i imaginile folosite pentru a prezenta traficul de
persoane în media împiedic de multe ori identificarea, pentru c sunt descrise numai
condiiile cele mai atroce i extreme de exploatare. Astfel, opinia public percepe i
asociaz numai cazurile extreme cu aceast crim. O campanie de educare va fi, prin
urmare, ne-senzaional în mesajul i în imaginile sale i, în timp ce vizeaz în mod
specific problema traficului, trebuie s se foloseasc i de contextul mai larg care
conduce ctre trafic de persoane (de exemplu, migraia restrictiv i standarde de
munc din ce în ce mai în defavoarea celor muncesc).
Actuala criz economic reprezint în sine o provocare i o oportunitate în acelai
timp în ceea ce privete sensibilizarea publicului larg. Pe de o parte, climatul
economic negativ poate duce la o acceptare din ce în ce mai mare i la o justificare a
exploatrii de ctre angajatorii din sectorul privat pentru c acest lucru ajunge, într-o
oarecare msur, s fie considerat ca o necesitate. Mai mult, contribuie la crearea unei
atitudini generale negative fa de migrani, care pot fi percepui de populaia local
drept o ameninare i concuren nedorit pentru puinele oportuniti economice. În
24

În contextul prezentei lucrri, este important de reinut c mesajul i imaginile campaniilor de prevenire a traficului de persoane
trebuie s fie foarte bine gândite înainte de a fi folosite. Pentru o critic a campaniilor existente, vezi articolele: Andrijasevic,
Rutvica/ Anderson, Bridget. Anti-Trafficking Campaigns: Decent? Honest? Truthful? în: Feminist Review (92):151–155, 2009,
precum i articolulul lui Schatral, Susanne: Awareness Raising Campaigns against Human Trafficking în Fedretaia Rus:
Simply Adding Males or Redefining a Gendered Issue? în: Anthropology of East Europe Review 28(1) ediia de primvar 2010
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momentele de cdere economic, aceast percepie negativ îi poate cuprinde chiar i
pe cei care au fost victime ale unor condiii abuzive de munc.
Pe de alt parte, actuala criz economic poate fi privit i ca o oportunitate pentru c
o parte a populaiei poate dezvolta un sentiment de solidaritate fa de persoanele
vulnerabile sau grupurile victimizate, înelegându-le situaia. Iar elementul solidaritate
este un element important. Muli ceteni pot astfel s contientizeze c este important
ca toat lumea s lupte împotriva situaiilor de exploatare extrem i trafic de
persoane, i c în condiii de criz astfel de situaii pot deveni din ce în ce mai
frecvente i pot cuprinde i alte categorii sociale. Ca urmare, cetenii contientizeaz
c pe termen lung, i ei dar i membrii familiilor lor pot fi afectai de aceste
fenomene.
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4. Cooperarea dintre societatea civil i actori guvernamentali pentru combaterea
traficului de persoane pentru munc forat
Este recunoscut faptul c actorii societii civile i instituiile de stat au un rol
important în combaterea traficului de persoane pentru munc. De asemenea, este din
ce în ce mai recunoscut faptul c ambele pri au enorm de câtigat din aceast
cooperare permanent, date fiind competenele, obiectivele i cunotinele de care
dispune fiecare. Cu toate acestea, în acest domeniu, exist câteva exemple
surprinztoare de cooperare lucrativ între actorii societii civile i instituiile
statului. Prezentul capitol îi propune s ofere câteva indicii despre „ce trebuie” i „ce
nu trebuie” fcut în cooperarea dintre societatea civil i instituiile statului, cooperare
care înseamn mai mult decât colaborare ocazional sau unilateral. Chiar dac este
departe de a fi exhaustiv sau foarte specific, prezenta analiz ofer câteva
consideraii care pot însemna o valoare adugat la nivelul Europei.
Pentru început, trebuie s accentum faptul c astfel de forme de cooperare, dac sunt
reuite, pot duce la un schimb semnificativ i relevant de informaii, precum i la
aciuni comune eficiente împotriva traficului de persoane pentru munc. Exist, întradevr multe exemple, la nivel local i naional, de iniiative în cooperare care au dus
la îmbuntirea procesului de identificare i asistare a victimelor traficului de
persoane pentru munc. Iniiativele comune din multe ri au reuit s sensibilizeze
publicul asupra acestui fenomen. De aceea, astfel de cooperri merit s fie încurajate
la nivel de ar i regiune, mai ales acolo unde acest lucru nu se întâmpl în mod
constant.
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul c rezultatul unor astfel de iniiative depinde
de foarte muli factori, între care exist factori externi care depesc problematica
traficului de persoane. Orice cooperare relevant depinde de voina politic a
autoritilor de a adresa traficul de persoane din propria lor perspectiv, de nivelul de
angajare a instituiilor din ambele sectoare i de persoanele aflate în poziii de
responsabilitate, de disponibilitatea fondurilor i muli ali factori.
Organizaiile societii civile din multe ri, se întreab dac participarea lor în
structurile de cooperare în domeniul traficului de persoane le face mai mult bine decât
ru. Se pare c, multe organizaii ale societii civile, care fac parte din structuri de
cooperare cu instituiile statului, nu sunt altceva decât o „un paravan” pentru un
context politic mai larg în care drepturile migranilor i ale muncitorilor sunt
subminate de politicile statului. Pentru altele, participarea în astfel de structuri de
cooperare este primul pas ctre a avea mai multe voci exprimate în dezbaterea politic
i, prin urmare, primul pas ctre schimbarea contextului politic.
Prin urmare, se poate întâmpla foarte bine ca acest tip de context politic, divergenele
de opinie i evidenta distribuire inegal de putere s lipseasc aceste iniiative de
cooperare de sens i coninut. Dac transformarea se produce în acest sens, chiar dac
exist eforturi de mediere i dialog social între parteneri, atunci nu exist nici un
motiv în a continua o astfel de cooperare care exist numai „pe hârtie” sau care
servete doar ca justificare / paraven pentru un context mai larg, care este
inacceptabil. În plus, trebuie reinut c activitile comune privesc numai o parte din
munca fiecrei organizaii / instituii în parte i c acestea vor continua s realizeze o
palet mai larg de iniiative, în afara domeniului comun de angajare prin cooperare.
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4.1. Realizarea structurilor de cooperare 25
De la început se impune o serie întrebri: de ce se dorete angajarea într-o relaie de
cooperare? Ce fel de aciuni comune urmeaz s se întâmple? Ce obiective comune
urmeaz s fie îndeplinite? Dar i: care sunt limitrile posibile ale unei astfel de
cooperri? Este contextul politic cel care permite o cooperare relevant sau exist
pericolul ca aceast cooperare s fie doar paravanul pentru o politic pe care o
considerai inacceptabil?
Având înc de la început clare în minte ateptrile de la un astfel de proiect, înseamn
foarte mult în a-i asigura sustenabilitatea. Pentru a începe o cooperare structurat,
trebuie inut seam de cine iniiaz cooperarea, care este cea mai bun modalitatea de
a o iniia, precum i cine urmeaz s se implice.
4.2. Luarea iniiativei
La iniierea unei cooperri structurate, trebuie gândit cu mare atenie cine organizeaz
prima întâlnire. Acest lucru este foarte important, mai ales dac exist motive s se
cread c unii dintre potenialii parteneri, pe care-i dorii în jurul mesei, pot ezita s se
alture acestei iniiative. În cazul unor parteneri mai reticeni, cea mai în msur s
fac convocarea pentru o astfel de întâlnire este o persoan de notorietate public,
care se bucur de respect, cum ar fi un scriitor, un profesor universitar, un partener
activ al reelei sau chiar un reprezentant de marc al bisericii, de pe plan local. Sau, ar
putea fi o instituie guvernamental, implicat direct în implementarea unui plan
naional de combatere a traficului de persoane pentru munc sau o structur – cum
este agenia naional împotriva traficului de persoane - care acioneaz la nivel local
sau regional. Sau, poate s fie o singur organizaie neguvernamental sau o coaliie
de organizaii neguvernamentale, activ în domeniu i care decide s iniieze o astfel
de aciune pentru a aprofunda cooperarea cu toi ceilali actori relevani.
4.3. Continuarea iniiativei
Un alt aspect care trebuie luat în consideraie este momentul de iniiere a unui astfel
de efort de cooperare. Modul eficient i fr incidente în care decurge prima întâlnire,
precum i oportunitatea i dinamismul acesteia pot avea un rol foarte important în
continuarea unui astfel de proiect. De multe ori, un astfel de proiect poate porni de la
un eveniment de schimburi de cunotine. În plus, un anume eveniment, de exemplu,
Ziua European împotriva traficului de persoane, lansarea unei campanii locale sau
naionale împotriva traficului de persoane sau un eveniment comemorativ (cum a
fost, de exemplu, bicentenarul abolirii comerului trans-atlantic cu sclavi) poate fi
folosit ca ocazie pentru o prim întâlnire între diverii actori. Mai mult, dezvoltarea de
politici relevante, ca de exemplu, adoptarea unei noi legislaii / revizuirea sau
publicarea unei circulare administrative sau iniiativa unui consiliu local, pot fi ocazii
ideale pentru stabilirea unor relaii de cooperare formalizate.
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Termenul “structur“ de cooperare este folosit pentru a acoperi noiunea de cooperare continu dintre actori instituionali de
stat i actori ai societii civile - în practic, aceast cooperare poate, uneori, lua forma unei platforme multi-actoriale, alteori
poate însemna formule de cooperare multilateral sau chiar bilateral.
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Coaliia împotriva traficului de persoane de la Bristol este o platform multipartenerial înfiinat în 2009. Membrii si sunt ONG-uri, autoriti de la consiliile
locale, persoane din medii universitare i cercettori, reprezentani ai O.I.M.,
guvernelor locale i poliiei.
Coaliia a fost înfiinat ca urmare a unei mese-rotunde pe tema traficului de persoane
organizat de Consiliul local al oraului Bristol. Dei, iniial aceast mas rotund a
fost gândit ca un eveniment ad-hoc, problemele care s-au ridicat în dezbatere au fost
extrem de importante iar municipalitatea oraului Bristol a decis s organizeze o
„Reuniune a Comisiei de supraveghere a siguranei i coeziunii comunitare” pe tema
traficului de persoane. Aceast reuniune a adus la aceeai mas practicieni, autoriti
de la guvernul local i personaliti din mediul universitar i a avut ca rezultat
formularea unor recomandri concrete de combatere a traficului de persoane. Una
dintre aceste recomandri a fost aceea ca municipalitatea s adopte „o abordare multiinstituional pentru a coordona munca în domeniul luptei împotriva traficului de
persoane”. În plus, s-a convenit crearea unui post de lucrtor în proiectul care privete
traficul de persoane i realizarea sensibilizrii publicului, atât prin campanii publice,
cât i prin instruirea întregului personal al consiliului local în ceea ce privete
identificarea.
Ca urmare, s-a luat decis formalizarea cooperrii dintre câiva actori activi în
combaterea traficului de persoane iar întâlnirile s se organizeze trimestrial. Aceste
întâlniri sunt organizate în jurul unei platforme cu statut de organizaie
neguvernamental dar în care exist, cu certitudine, prezen i participare
guvernamental.
4.4. Implicarea prilor în iniiativ
O alt chestiune care trebuie luat în considerare este întrebarea: care anume dintre
pri trebuie s fac parte din aceast structur de cooperare. Este esenial s se
încerce includerea unor parteneri care au cunotinele i abilitile de a lucra în
structura de cooperare i care îneleg subiectul, fiind deja active în domeniu. În plus,
trebuie inclui parteneri care au putere de decizie i autorizare s acioneze în acest
domeniu - chiar i în situaii în care, pân acum, nu s-au implicat activ pentru
combaterea fenomenului. Mai ales la început, ateptrile în ceea ce privete numrul
de participani trebuie s fie foarte realiste. Este de preferat s se înceap cu mai
puini membri i, ulterior, numrul acestora s creasc treptat. De asemenea, exist i
posibilitatea de a folosi expertiza unor persoane individuale, punctual, când este cazul,
fr a le face membre cu drepturi depline ale structurii de cooperare.
Posibilii parteneri de la nivel guvernamental i din organizaii ale societii civile, pot
fi identificai în diverse sectoare.
În funcie de contextul naional sau local, actorii din sectorul de stat pot include
angajai civili sau parteneri din ministerele de resort implicate în implementare.
Departamentele guvernamentale ale cror atribuii sunt legate de problematica
traficului pentru munc îi cuprinde pe cei care se ocup de migraie, probleme sociale,
educaie, protecia copilului, munc, anse egale, sntate i afaceri interne.
Este la fel de important s se in seama i de “nivelul” la care aceast structur de
cooperare se organizeaz. În unele cazuri, la nivel local s-a putut realiza o cooperare
relevant în momente în care relaiile dintre societatea civil i guvernul central erau
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foarte încordate. Dac structura de cooperare se înfiineaz la nivel local / regional,
trebuie avut în vedere participarea consiliilor locale / regionale i a altor autoriti
similare. Mai mult, reprezentanii departamentelor operaionale, cum sunt structurile
de aplicare a legii cu atribuii de combatere a traficului de persoane, precum i
inspectorii de munc trebuie încurajai s se alture unei astfel de iniiative. Procurorii
i ali membrii din structurile judiciare sunt ali poteniali parteneri, atâta vreme cât nu
le sunt afectate atribuiile lor de meninere a imparialitii. În sfârit, nite parteneri
extrem de utili sunt structurile specializate în probleme de trafic de persoane, în cazul
în care exist.
În ceea ce privete reprezentanii societii civile (în afar de organizaiile nonguvernamentale active în acest domeniu sau în domenii strâns legate de acesta), ar
trebui incluse grupurile de advocacy, organizaii ale migranilor, organizaii înfiinate
de grupuri de persoane traficate, precum i biserici i instituii bisericeti sau
religioase. Mai mult, o contribuie de valoare în efortul de cooperare poate veni din
partea unor persoane din mediul universitar i cercettori cu preocupri în domeniu.
Având în vedere natura specific a traficului de persoane pentru munc, sindicatele,
dar i întreprinderi locale sau asociaii de întreprinderi private, reprezint parteneri
care aduc un plus de valoare i care pot spori eficiena i coninutul de informaii al
structurii de cooperare.
În sfârit, implicarea media nu trebuie scpat din vedere în acest efort de cooperare.
Beneficiile, dar i riscurile prezenei media trebuie analizate cu mare grij, mai ales,
c deseori exist mari diferene între diverse contexte naionale i regionale. În unele
situaii, o prezen ocazional a reprezentanilor media poate fi suficient pentru a se
asigura o informarea constant a acesteia, pstrând în acelai timp, o atmosfer de
încredere în care diverii parteneri de dialog se simt încreztori s fac schimb de
informaii, cu pstrarea confidenialitii i în manier mai informal26.
Reeaua ARIADNE din România este o reea de jurnaliti profesioniti, autorizai i
interesai în mod special de problematica traficului de persoane. Pe baz de încredere,
construit în foarte muli ani de cooperare, organizaiile societii civile i instituiile
cei guvernamentale realizeaz în mod regulat un schimb de informaii legate de
anumite cazuri de trafic, care sunt apoi transmise, fr nota de senzaional, la toi
membrii din reeaua ARIADNE. În acest fel, prin rapoartele reelei, s-au adus la
cunotina opiniei publice, punctual, o serie de cazuri particulare, prin care
organizaiile societii civile au reuit s exercite o presiune politic iar instituiile
statului au înclinat spre a gsi o soluie pentru cazurile relatate.
4.5. Înelegerea comun a problemei, a conflictului i a aspectelor divergente
Atunci când se înfiineaz o astfel de structur de cooperare, este necesar ca toi
actorii s recunoasc c, în mod inevitabil, vor aprea situaii de neînelegeri, fie
asupra modului de percepie, fie a definiiilor i chiar i la nivel operaional. Între
diverii actori exist diferene în ceea ce privete motivaia de angajare, domeniile de
26

Pentru consideraii în ceea ce privete mass-media i sigurana, vezi Christian Action and Networking against trafficking:
Update: action - oriented guide for awareness-raising and social assistance, Brussels 2005, pagina 24, (http: //www. ccme. Be /
fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/10_Slavery_Anti-Trafficking/2005-04-25_CCME_Bro_-_CAT_II_-_Actionriented_guide_for_awareness-raising_social_assistance.pdf)
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angajare, precum i înelegerea noiunilor de baz, criterii i practic, mai ales între
instituiile de stat i cele neguvernamentale, chiar i între organizaii / instituii din
fiecare din aceste sectoare.
De aceea, toate prile trebuie s gseasc un teren i puncte de interes comune pentru
a putea desfura activiti împreun i pentru a realiza un schimb relevant de
informaii. În acelai timp, trebuie fcute eforturile necesare pentru a se angaja într-un
dialog constructiv în ceea ce privete aspectele contencioase / divergente. Este clar c
nu este posibil s se ajung întotdeauna la o înelegere comun i c vor exista puncte
în legtur cu care unul sau mai muli dintre parteneri s se simt deziluzionai sau
frustrai de proceduri, mai ales dac propunerile lor nu sunt acceptate. Modul în care
se poate stabili o relaie de încredere reciproc i câteva idei de cum s se rezolve
astfel de impedimente sunt prezentate mai jos (capitolele 4.6.- 4.9.).
În primul rând este important s se evalueze factorii care pot conduce la divergene în
abordarea problematicilor legate de traficul de persoane.
Abordrile i înelegerile divergente se pot datora, într-o oarecare msur, zonelor
diferite de angajare ale actorilor implicai. Mai întâi, pot fi legate de mandatul
organizaiei din care fac parte, de exemplu, agenii de aplicare a legii i furnizorii de
servicii sociale au, categoric, competene i obiective diferite în abordarea traficului
pentru munc. Direct legat de acest aspect, este posibilitatea actorilor implicai de a fi
mai flexibili în cadrul mandatului lor. Instituiile de stat au, comparativ cu
organizaiile neguvernamentale, mai puine posibiliti de a-i modifica atribuiile /
mandatul i, pentru a se angaja într-un nou domeniu de activitate, trebuie s respecte
nite proceduri mai stricte. i, acest lucru este diferit în funcie de instituiile
guvernamentale - de exemplu, autoritile municipalitilor / consiliilor locale dispun
de o flexibilitate mai mare decât cea a poliiei naionale. O alt chestiune este cea a
abordrii conceptuale a fenomenului de trafic de persoane i motivaia de a combate
acest fenomen. Se întâmpl, deseori, ca instituiile de stat s se ocupe de aceast
problem din perspectiva justiiei / siguranei în timp ce partenerii din societatea civil
adopt o abordare bazat pe drepturile omului. În practic, organizaiile societii
civile sunt mult mai concentrate pe aprarea drepturilor victimelor i asigurarea
proteciei acesteia, în timp ce eforturile organelor de aplicare a legii i a altor actori
instituionali sunt centrate pe identificarea i investigarea crimei organizate i
pedepsirea infractorilor.
Un alt factor de care trebuie s se in seama este dac principalul domeniu de
activitate al unui anume partener, guvernamental sau neguvernamental, este traficul
de persoane pentru exploatare sexual sau pentru exploatare pentru munc. Sau dac
respectivul partener este la fel de activ în ambele domenii.
O alt zon de divergene se refer modul în care sunt înelese noiunile i la cum sunt
formulate criteriile aplicabile. Mai ales în domeniul traficului de persoane pentru
munc forat, exist suficiente incertitudini din partea actorilor implicai în ceea ce
constituie sclavie, munc forat, care este gradul de exploatare necesar pentru ca o
persoan s poat fi identificat ca „victim a traficului pentru munc forat” i ce
norme se aplic în anumite cazuri specifice. În mod evident, aceasta este o problem
foarte important pentru c are un impact semnificativ asupra identificrii formale a
victimei ceea ce înseamn c o persoan beneficiaz sau nu de anumite drepturi i de
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anumite tipuri de protecie. Înelegerile diferite ale unor situaii particulare i diferitele
tipuri de analize sunt cele mai mari i cele mai comune surse de frustrare. Acestea
apar atunci când actorii societii civile consider c actorii guvernamentali aplic o
interpretare prea strict sau incorect a definiiilor, ceea ce împiedic victimele s aib
acces la drepturi i protecie.
Este esenial ca aceti termeni s fie discutai la nivel de practic i s se încerce s se
ajung pe cât posibil la o înelegere comun, în special pentru c abordrile diferite
ale definiiilor i criteriile aplicabile pot duce la dispute. Aceasta este un domeniu în
care expertiza extern a unor practicieni i teoreticieni poate ajuta la clarificarea
problemelor. Analiza normelor de aplicare la nivel naional, în special în domeniul
identificrii i urmririi penale, identificarea lipsurilor, precum i compararea de
practici cu alte ri europene, pot – într-o oarecare msur – s faciliteze o abordare
comun a terminologiei. Actorii din diferite domenii pot discuta un caz din diverse
perspective, pentru a se înelege mai bine unii pe ceilali.
4.6. Stabilirea de reguli comune i încredere reciproc
tiind c pe durata cooperrii este posibil s apar divergene i neînelegeri, este
esenial s se stabileasc nite reguli comune i o relaie de încredere reciproc pentru
a putea face acestor situaii critice dar i pentru a dezvolta mai departe eforturile de
cooperare. Exist o serie de pai practici care trebuie parcuri pentru crete nivelul de
încredere reciproc, unii înc de la începutul cooperrii iar alii pentru a putea face
fa dificultilor ce pot s apar ulterior, pe parcurs.
Înc de la început, dou sunt aspectele care trebuie luate în consideraie: locaia unde
vor avea loc întâlnirile i denumirea sub care se va identifica structura de cooperare.
În ceea ce privete locul pentru întâlniri, se recomand alegerea unei locaii neutre
(dei acest lucru poate fi influenat de restricii financiare / de ordin practic). În acest
fel iniiativa nu poate fi perceput ca fiind legat în principal de unul din actorii
implicai. În cazul în care o astfel de locaie neutr nu este disponibil, întâlnirile pot
avea loc, prin rotaie, în locaii care aparin actorilor implicai, pentru a promova o
imagine echilibrat a iniiativei.
În ceea ce privete denumirea sub care s fie identificat structura de cooperare, este
nevoie de o reflectare atent pentru ca respectiva denumire s descrie cu acuratee
scopul i s scoat în eviden sinteza multi-partenerial.
O structur permanent poate ajuta la promovarea încrederii i poate conduce la
consolidarea încrederii necesare. De aceea, chiar dac, iniial, cooperarea pornete de
la o iniiativ ad-hoc, ulterior este nevoie s se stabileasc o regularitate gestionabil a
întâlnirilor.
În ceea ce privete schimbul de cunotine, este important s se stabileasc „un cod de
conduit” în ceea ce privete confidenialitatea. Schimbul de informaii nu înseamn
punerea în pericol a vieii persoanelor, mai ales a (potenialelor) victime ale traficului
de persoane i a dreptului acestora la protejarea / confidenialitatea datelor personale.
O înelegere clar a regulilor în ceea ce privete confidenialitatea i respectarea de
ctre toi actorii a lucrurilor asupra s-a convenit, sunt elemente care ajut la
construirea relaiei de încredere reciproc i la facilitarea sustenabilitii eforturilor de
cooperare.
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La nivel operaional, angajarea comun în proiecte specifice poate duce la
aprofundarea relaiei de cooperare. Într-adevr, munca împreun pentru a realiza un
anume obiectiv poate accentua beneficiile reciproce i eficiena unei aciuni multiactoriale. În seciunea urmtoare sunt prezentate câteva exemple de activiti care pot
fi realizate în comun.
Dac numrul membrilor dintr-o structur de cooperare crete foarte mult, trebuie
luat în calcul formarea unor grupuri tematice alctuite pe baza expertizei
participanilor. În acest fel, se pot realiza mai multe schimburi de informaii i aciuni
de ctre cei direct implicai într-un domeniu specific, consolidându-se i legturile
personale i instituionale.
În sfârit, existena în cadrul structurii a unei proceduri formalizate pentru
comunicarea nemulumirilor / a „reclamaiilor” poate ajuta la atenuarea tensiunilor ce
pot s apar din confruntarea unor puncte de vedere diferite sau apariia altor aspecte
divergente. O astfel de ocazie de a discuta deschis nemulumirile i de a propune,
când e cazul, soluii reciproc acceptate, se poate dovedi esenial pentru procesul de
construire a încrederii.
În Republica Ceh, Ministerul de interne a iniiat o structur de cooperare, denumit
“Focus grup de discuie” între ONG-uri, departamente guvernamentale, procurori
publici i consultani independeni specializai în domeniu. Scopul acestui grup a fost
s identifice i s îneleag mai bine situaia nesatisfctoare în ceea ce privete
identificarea formal a victimelor i absena condamnrilor. Unul din elementele
principale ale discuiei a fost construirea i aplicarea unei definiii comune a traficului
de persoane. S-a recunoscut faptul c în legislaia naional exist înelegeri i practici
de aplicare diferite ale noiunilor de „violen” i „alte forme de exploatare”.
Discuiile comune au condus ctre un progres în ceea ce privete înelegerea comun,
iar grupul continu s se întâlneasc cu regularitate.
4.7. Domenii comune de activitate
Un cadrul de cooperare structurat i cu continuitate în funcionare reprezint
oportunitatea excelent de a realiza aciuni comune. Un domeniu care se poate
construi în jurul unei astfel de structuri este formarea / instruirea personalului i a
voluntarilor.
Cadrul structurii de cooperare este în sine un forum în cadrul cruia se pot realiza
schimburi de instruire iar actorii participani se pot instrui unii pe ceilali, în funcie de
domeniile specifice i conform cu ariile lor de competen. În plus, membrii iniiativei
pot organiza împreun sesiuni de instruire formare pentru tere pri (externe). i, întradevr, oferirea de instruire pentru ali actori din exterior, cu contribuia partenerilor
guvernamentali i neguvernamentali, poate fi extrem de benefic i poate oferi acea
perspectiv holistic asupra fenomenului. Mai mult, membrii structurii de cooperare
pot organiza sesiuni de informare mixte, susinute i de actori din interiorul structurii
dar i de actori din afara ei. Acestea sunt activiti posibil de realizat în cadrul
structurii de cooperare. Dup cum s-a menionat anterior, este foarte util s se apeleze
la expertiza practicienilor i teoreticienilor, dar i la acele experiene care provin din
diferite realiti naionale, care pot îmbunti i îmbogi calitatea dezbaterii.
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O iniiativ legat de formare / instruire, i care poate fi rezultatul unei formri
comune, este publicarea unui manual. O astfel de publicaie, care s cuprind, de
exemplu, cadrul de baz aplicabil, cele mai bune practici, indicii practice pentru
aplicarea legii, poate fi foarte util pentru acei participani care au un rol în
implementare. Poate ajuta la promovarea eforturilor i a cunotinelor generate în
cadrul structurii ctre publicul larg, din perspectiva în care capacitatea participativ
din cadrul de cooperare va avea întotdeauna limitele sale.
În afar de domeniul instruirii / formrii, exist o serie de alte iniiative care pot avea
ca obiectiv aciunile comune. Pentru început, menionm aciunile de strângere de
fonduri care se pot face pentru un proiect comun în care doresc s se implice
partenerii sau pentru a asigura funcionarea coaliiei. Proiectele comune pot cuprinde
campanii adresate publicului larg, i acestea sunt, de obicei, lansate cu sprijin i din
partea actorilor guvernamentali i neguvernamentali.
În România, Agenia Naional împotriva traficului de persoane - ANITP – împreun
cu câteva ONG-uri sunt foarte active în sensibilizarea publicului larg în ceea ce
privete traficul pentru munc forat. ANITP i actori din societatea civil au lansat o
campanie naional de prevenire comun. Campania a însemnat diseminare la nivel
naional a zeci de mii de exemplare de materiale informative despre traficul pentru
munc, accentuând posibilele riscuri dar i posibilitile de a primi consiliere i ajutor.
Campania s-a finalizat prin activiti comune cu mass-media. În trecut, au fost i alte
campanii comune realizate de actori din societatea civil i instituii de stat. Broura
informativ, intitulat „Traficul de persoane este real: i ie i se poate întâmpla”,
referitoare la situaiile cu care se confrunt victimele traficului de persoane continu
s fie diseminat la punctele de frontier. Pân în prezent, s-au distribuit 10.000 de
copii.
Mai general, declaraiile publice comune care apar, fie ca reacie la o situaie
particular sau ca i completare a unei legi sau politici, reprezint alte dou posibiliti
de angajare comun. Cu toate acestea, astfel de declaraii trebuie s fie rezultatul unor
dezbateri curente / existente; toi actorii trebuie s le îneleag i s fie total de acord
cu coninutul acestora care trebuie s promoveze o viziune / opinie cu adevrat
comun. În cazul în care exist o procedur pentru a obine avizarea (de exemplu,
necesar pentru o instituie guvernamental) de a subscrie la o astfel de declaraie,
acest lucru trebuie asigurat înainte ca declaraia s fie fcut public, astfel încât s nu
apar reacii negative.
Un alt domeniu de implicare comun este cartografierea / analiza comun a
fenomenului i a rspunsurile la acesta. Aici pot intra compilarea statisticilor comune
i realizarea unei analize comune. Informaia actualizat de la actorii societii civile,
care vin în contact direct cu victimele, se poate dovedi vital pentru completa
înelegere a dimensiunilor problemelor. De asemenea, poate fi foarte util pentru a
putea depi obstacolele identificrii formale, care apar fie datorit unor constrângeri
tehnice / juridice, fie pentru c victimele nu doresc s mearg mai departe i s
contacteze autoritile.
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Proiectul “Right Job” (RJ) implementat în Roma i în provincia Latium a implicat toi
actorii locali cu responsabiliti de combatere a traficului de persoane (societate civil,
/ ONG-uri, sindicate, centrele de ocupare a forei de munc, centre medicale poliie,)
în activiti de analiz, strângere de informaii / cunotine, sensibilizare i formare.
Proiectul a urmrit creterea capacitii partenerilor pentru a putea ajunge la
potenialele victime ale traficului de persoane pentru munc forat.
În primii doi ani, proiectul a funcionat în Roma, cu ajutorul organizaiilor publice i a
celor sociale private, pentru a putea intra în contact direct cu potenialele victime, iar
din al treilea an s-a tatonat modul de colaborare cu sindicatele în câteva provincii din
Lazio. Ca modaliti de a ajunge la potenialele victime, s-au distribuit i fluturai în
câteva din locurile de întâlnire ale imigranilor (piee, temple, asociaii ale
imigranilor) i s-a reuit implicarea liderilor de opinie a comunitilor naionale. În
total, s-au documentat aproximativ 250 de poteniale cazuri de trafic de persoane
pentru munc forat i s-au semnat protocoale de colaborare între ONG-uri i
autoritile locale. Discuiile dintre diferii actori pe tema acestor cazuri au contribuit
la consolidarea înelegerii comune a realitii traficului de persoane pentru munc
forat.
4.8. Formalizarea iniiativelor de cooperare
În orice fel de cooperare, exist un moment în care se impune clarificarea unor
aspecte care privesc, de exemplu, cerinele pentru a dobândi oficial calitatea de
membru, reprezentarea oficial sau finanarea continu - cu alte cuvinte, cazuri în
care este nevoie s se ia decizia dac s se formalizeze cooperarea. În aceast etap,
trebuie s se opteze, fie pentru a reglementa aceste aspecte într-o manier oficial printr-un acord sau memorandum de înelegere în form scris - fie prin folosirea unor
mijloace mai puin formale, respectiv înelegeri convenite verbal.
Nu este recomandat s se vorbeasc de aceste lucruri chiar de la începutul colaborrii
ci trebuie ca, mai întâi, s se exprime i s se contureze voina de a forma un
parteneriat structurat formalizat. În acelai timp, aceste aspecte nu trebuie lsate nereglementate prea mult pentru c exist posibilitatea s fie interpretate ca lips de
angajare. Este de reinut c autorizarea de ctre principalii factori de decizie poate fi
un proces de durat.
Un prim sfat de ordin practic este de a reglementa numai ce este necesar. Un acord
care conine prea multe prevederi detaliate se va demonstra greu de pus în practic i
iar negocierile vor consuma foarte mult timp. Scopul unui astfel de acord este de a
imprima o direcie general pentru eventualele probleme care pot s apar i nu s
încerce s reglementeze orice situaie posibil.
Calitatea de membru este primul lucru care trebuie reglementat – atât din punct de
vedere a criteriilor, cât i a procedurilor de aderare la structura de cooperare. Se pot
încheia acorduri care privesc acei parteneri care, dei nu ader ca membri cu drepturi
depline, pot avea o contribuie doar atunci când este nevoie. În plus, este util s se
defineasc obiectivele principale i activitile comune posibile în care se va angaja
coaliia. Este important ca acordul s se concentreze pe ceea ce este fezabil i se poate
dezvolta treptat, în timp i în ceea ce privete activitile ce urmeaz a fi realizate.
Trebuie reinut c fiecare dintre organizaii va continua s-i desfoare propriile
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activiti, independent de structura de cooperare, i c nu toate domeniile de activitate
pot fi incluse în aciunea comun.
Un alt aspect asupra cruia trebuie convenit este finanarea i, în special, dac fiecare
organizaie ar trebui s contribuie, de exemplu, pltind o tax de membru, sau dac
structura de cooperare este autorizat s acceseze surse de finanare în nume propriu
(în acest scop, trebuie vzut dac trebuie s aib personalitate juridic). Mai mult,
trebuie clarificate aspectele legate de persoana care reprezint coaliia, de exemplu,
oricare dintre membri, un secretariat, etc., i de procedura de autorizare a declaraiilor
comune.
Este util s se conceap i o procedur de evaluare a activitii coaliiei, realizat la
anumite intervale regulate.
4.9. Construirea sustenabilitii
Meninerea i consolidarea structurii de colaborare în timp este o provocare
important. Pentru a asigura sustenabilitatea unui astfel de proiect, trebuie s se in
seam de anumii factori. Aceste considerente privesc aspecte de natur practic, ca
de exemplu, sediul i finanarea, dar i aspecte legate de relaiile interpersonale i
inter-organizaionale dintre diferii actori.
Despre locul unde vor avea loc întâlnirile s-a vorbit anterior. Legat de aceste
considerente este i întrebarea dac organizaia va funciona ca un secretariat,
respectiv, cu rol de convocator i organizator principal. Având în vedere c acest rol
poate reprezenta o sarcin în plus pentru o singur organizaie, este posibil ca acest rol
s fie împrit (de preferin, între actori guvernamentali i neguvernamentali) sau
îndeplinit prin rotaie de organizaiile structurii.
Fondurile proprii ale structurii pot fi asigurate prin activiti comune de strângere de
fonduri. O alt soluie ar fi prin pltirea unei taxe de membru, într-un cuantum limitat,
pltit de fiecare organizaie pentru a acoperi costurile administrative ale structurii de
cooperare.
Comunicarea între parteneri este vital. Aceasta înseamn comunicare intern
referitoare la chestiuni de ordin practic (planificarea întâlnirilor, transmiterea
agendelor i a proceselor verbale ale întâlnirilor, permanentul schimb de informaii pe
probleme de coninut / evenimente ale partenerilor). Deseori, este tentant s se
instituie instrumente de comunicare foarte ambiioase. Dar, se recomand alegerea
unor canale de comunicare simple, care s nu necesite prea multe operaii de
întreinere. De aceea, cele mai bune opiuni ar fi lista de adrese de email sau un grup
de comunicare creat pe internet, cât se poate de nesofisticat, prin care se pot trimite
fiiere / documente mari i care nu implic de loc sau foarte puine operaii de
întreinere.
Ali doi factori care pot promova sustenabilitatea sunt activitile comune permanente
i frecvena regulat a întâlnirilor. Atât numrul de întâlniri pe an, cât i frecvena
acestora se stabilesc dinainte astfel încât s poat fi incluse, din timp, în planificarea
fiecrui partener. Printr-o frecven regulat, dar nu la intervale prea scurte, se poate
asigura un schimb de informaii util i semnificativ i construirea de relaii
interpersonale. Dac este necesar, se pot organiza i întâlniri ad-hoc, în funcie de un
anume context extern sau dac partenerii deruleaz un proiect împreun. În plus,
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regularitatea i continuitatea în activitile comune ajut la meninerea nivelului de
interes i angajare a membrilor implicai.
Dei într-o astfel de structur personalitatea, relaiile interpersonale i angajarea
individual a reprezentanilor fiecrei organizaii membre sunt foarte importante, este
la fel de important s se asigure o participare instituional i nu numai una centrat pe
persoan. Prin aceasta se garanteaz c i organizaia rmâne activ în eforul de
cooperare, chiar dac anumite persoane pleac sau îi schimb funcia într-o instituie.
Continuitatea activitii structurii se poate consolida printr-un acord de participare mai
formalizat, de tipul memorandum-ului de înelegere sau un alt tip de acord, dup s-a
descris anterior. Mai mult, pentru a menine nivelul de participare, este important s
existe o modalitate de a evalua evoluia / progresul. Un astfel de exerciiu de evaluare
ajut la evidenierea realizrilor obinute, creeaz un spaiu pentru exprimarea
nemulumirilor i, în acelai timp, reprezint ocazia de a reflecta asupra unor posibile
soluii i modaliti de a continua activitile în viitor.
Instituionalizarea activitilor comune este una dintre cele mai importante o
modaliti de construire a sustenabilitii pentru Coaliia Anti-trafic din Bristol (vezi
mai sus). În decembrie 2010, Coaliia Anti-trafic din Bristol (vezi paragraf 1 de mai
sus) i Departamentul pentru drepturile omului din cadrul universitii West din
Anglia au inaugurat Centrul pentru drepturile migranilor din Bristol. Centrul este
unul de tip centru de primire, care, iniial, era deschis numai în zilele de vineri,
dimineaa i care ofer sprijin imediat migranilor i familiilor acestora din ora. Se
ocup de probleme de angajare în munc, adpost, consiliere juridic i financiar sau
de orice situaie vulnerabil cu care se pot confrunta migranii. În fiecare sptmân,
la centru vin reprezentanii diverselor organizaii de sprijin, inclusiv de la Biroul de
Consiliere pentru ceteni, consilieri juridici sau de specialitate. Aceasta înseamn c
migranii primesc sprijinul de care au nevoie, fr a trebui s-i fac o programare
telefonic prealabil sau s se înscrie pe liste de ateptare.
Din ianuarie 2011, centrul este sprijinit integral de Municipalitatea din Bristol.
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