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EDITORIAL 

 
Conforme recentes estimativas, cerca de trinta milhões de pessoas no mundo são vítimas de 

tráfico humano. Trata-se de homens, mulheres, crianças e adolescentes submetidos a trabalho 
forçado, exploração sexual, adoção ilegal, remoção de órgãos ou outra forma de atividade 
compulsória (por exemplo, mendicância ou matrimônio forçado). Esses seres humanos são tratados 
como objetos, reduzidos a mera mercadoria ou instrumentos de produção, encobrindo assim sua 
subjetividade, seus diretos e sua dignidade de ser humano. 

O tráfico humano não é uma peculiaridade da época contemporânea. A história do Brasil e da 
humanidade nos ensina que sempre houve pessoas traficadas ou escravizadas. No entanto, se no 
passado a legitimação da escravidão estava relacionada com fatores bélicos (prisioneiros de guerra), 
étnicos, raciais, sexistas ou econômicos (escravos por dívida), na atualidade, após a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) da ONU (―Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos‖, ―Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas‖), como justificar a comercialização de seres 
humanos? 

A difusão do Tráfico de Pessoas no contexto contemporâneo revela, em primeiro lugar, que os 
princípios da DUDH ficaram no papel e ainda não foram assimilados pelas sociedades 
contemporâneas. Muito pelo contrário, a recente globalização de cunho neoliberal, apesar das 
declarações oficiais sobre direitos humanos, sustenta e promove, de forma direta ou indireta, uma 
generalizada hegemonia do mercado enquanto critério valorativo e avaliativo do ser humano e de sua 
dignidade. Nesta perspectiva - como insiste reiteradamente Zygmunt Bauman (2008) - a pessoa é 
avaliada a partir de sua capacidade de consumir ou, de forma mais ampla, de se inserir nas dinâmicas 
do mercado. Isso traz duas importantes consequências: a dignidade não é algo relacionado com o 
nascimento, conforme a DUDH, mas é algo a ser alcançado ou aprimorado mediante a inserção nas 
lógicas do mercado; quem não é consumidor ou produtor, torna-se mera mercadoria ou, então, massa 
sobrante.  

Embora qualquer pessoa possa ser vítima de tráfico para fins de exploração sexual, remoção 
de órgãos ou trabalho escravo, não há dúvida de que na maioria dos casos as vítimas fazem parte 
dessa assim chamada ―massa sobrante‖ de pessoas. Trata-se de homens e mulheres que buscam 
desesperadamente garantir a própria sobrevivência biológica e social e que, por engano ou 
necessidade, acabam envolvidos em redes de tráfico. 

Nesse grupo devemos incluir também milhões de seres humanos que trilham os caminhos da 
migração como fonte de esperança e emancipação. No entanto, as recentes e generalizadas 
restrições das políticas imigratórias os obrigam, com frequência, a recorrer ao auxílio de 
atravessadores que, às vezes, não se limitam a facilitar o ingresso nas terras de destino, mas 
recrutam os migrantes para redes de tráfico de pessoas. Assim, o sonho da migração se transforma 
em pesadelo. 

Resumindo, na sociedade contemporânea, o tráfico de pessoas se configura como ponta de 
iceberg de uma realidade social em que as relações humanas são viciadas e manipuladas pela lógica 
do mercado, sendo a dignidade do ser humano quantificada a partir de seu valor de uso e de troca.  A 
comercialização de seres humanos constitui o caso mais grave de um processo de coisificação (ou 
reificação) inerente à lógica do capitalismo contemporâneo, que tende fisiologicamente a mercantilizar 
o sujeito, derrubando, assim, a conhecida distinção kantiana entre ―o que tem preço‖ (as coisas) e ―o 
que tem dignidade‖ (os seres humanos). No fundo, não se pode estranhar, como sugere Michelle 
Becka, se ―numa sociedade onde a reificação é cotidiana, se favoreçam formas extremas de 
reificação – como o comércio de mulheres‖ (2011, p. 83). 

Assim sendo, o enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, além dos tradicionais eixos da 
prevenção, repressão e atendimento às vítimas, deve incluir também: a luta contra todo tipo de 
coisificação/reificação do ser humano, que nada é mais do que o respeito pelos princípios básicos da 
DUDH. Tal luta deve abranger qualquer âmbito da vida social e não apenas os casos específicos e 
mais graves de tráfico de pessoas. Em outros termos, há necessidade de uma ―cultura‖ alternativa à 
lógica reificante e consumista do capitalismo neoliberal.  
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Em segundo lugar, levando em conta que a maioria das pessoas traficadas é composta por 
migrantes ou indivíduos que almejam emigrar, o enfrentamento ao tráfico passa por políticas 
migratórias menos restritivas, que permitam aos emigrantes evitar o recurso a atravessadores. Fica 
bastante incongruente a política de determinados países que denunciam publicamente o tráfico de 
pessoas e, ao mesmo tempo, militarizam as próprias fronteiras. 

Finalmente, a luta contra o tráfico é, também, senão principalmente, a luta pela justiça social: 
as situações de vulnerabilidade social das vítimas acabam sempre facilitando a ação dos 
recrutadores. Qualquer pessoa em situação desesperada tende a tolerar condições de trabalho 
indignas ou aceitar propostas arriscadas de emprego. O enfrentamento ao tráfico, portanto, deve ser 
interpretado e planejado no interior de um compromisso mais amplo por uma sociedade mais justa, 
participativa, solidária e igualitária. Não há outra opção, a não ser a barbárie.  
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PORTUGUÊS

 

 

Brasil reforça políticas de combate ao tráfico de pessoas 

A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ/MJ) divulgou nesta quinta-feira (02) um 
balanço de atividades desenvolvidas em 2013 acerca do enfretamento ao tráfico de pessoas no Brasil. O 
ano foi marcado por avanços na política adotada pelo segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, construído coletivamente com a participação de Ministérios, organismos 
internacionais, estados, municípios e sociedade civil. 
 

Para o secretário Nacional de Justiça, Paulo 
Abrão, em 2013 o Brasil descobriu o tema. 
―Tivemos uma progressividade evidente. Criamos 
um novo modelo de governabilidade, organizamos 
e produzimos conhecimentos inéditos, 
fortalecemos a rede nacional de postos e núcleos 
de atendimento e, principalmente, ampliamos a 
consciência social sobre o tema‘, explicou. 

O levantamento mostra a consolidação de uma 
rede com núcleos e postos de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas. São 16 núcleos e 12 postos 
avançados de atendimento humanizado ao 
migrante. Permanentemente esta rede se reúne 
para propor instrumentos para aprimorar o 
atendimento às vítimas, discutir estratégias de 
prevenção conjuntas e fortalecer a cooperação 
com os sistemas de justiça e segurança para a 
repressão ao crime. Já foram 8 reuniões técnicas 
da Rede realizadas nos últimos anos. 

Para a diretora do Departamento de Justiça da 
SNJ/MJ, Fernanda dos Anjos, o Brasil se destaca 

como país cujas políticas públicas de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas trazem novos 
caminhos e resultados para o combate ao crime. 
―A produção de estudos, pesquisas e campanhas, 
como a Coração Azul, ajudaram a mobilizar e 
informar a sociedade brasileira sobre o fenômeno‖, 
reforçou Fernanda dos Anjos. A Campanha do 
Coração Azul foi lançada em maio de 2013. A 
Campanha, que objetiva ampliar a consciência da 
sociedade brasileira sobre este crime. 

No segundo semestre de 2013, foi eleita a 
composição do Comitê Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas (Conatrap), com 
representantes da sociedade civil. A inserção da 
comunidade fortalece a gestão da Política 
Nacional. O comitê é considerado a instância maior 
de debate da política nacional de combate ao 
crime. 

Visitas acompanharam a execução dos convênios 
firmados com os estados do Amapá, Alagoas, 
Paraná e Amazonas. O Governo Federal autorizou 
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as prorrogações de seis convênios com os estados 
de Goiás, Amazonas, Alagoas, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais e ainda com o Distrito Federal. 

No lançamento da Pesquisa inédita para o 
diagnóstico sobre o tráfico de pessoas em 11 
estados na região de fronteira, em outubro de 
2013, o ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, definiu a ação criminosa como 
―subterrânea‖, devido à dificuldade que a 
população tem em identificar o crime e ainda 
notificar o caso à polícia, para instauração de 
inquérito policial. A pesquisa apresentou dados 
sobre o crime de tráfico de pessoas nas áreas de 
fronteiras, bem como indicou possíveis ―rotas‖, 
perfis das vítimas e ação dos traficantes. 

Para amenizar a dificuldade no processo de 
investigação e atendimento policial, foi iniciado o 
processo de construção e pactuação de 
metodologia integrada de coleta de dados e 

análise de estatísticas criminais sobre o tráfico de 
pessoas, no âmbito de órgãos do sistema de 
segurança pública e justiça criminal. Em 2013, foi 
publicado ainda o 1º. Relatório Oficial de Dados 
sobre este crime, o Relatório Nacional sobre 
Tráfico de Pessoas: consolidação dos dados de 
2005 a 2011. 

Ainda há o reconhecimento de organismos 
internacionais, e a atuação em foros internacionais, 
principalmente junto à Organização dos Estados 
Americanos (OEA) , ao Mercosul, Unasul e 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. As 
ações se concentram na cooperação internacional, 
reforçadas pelo secretário Paulo Abrão durante 
discurso na Reunião de Alto Nível da Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
em Nova Iorque. 

Fonte: http://www.csem.org.br/index.php/csem/noticias/2041-brasil-
reforca-politicas-de-combate-ao-trafico-de-pessoas - 03.01.14 

 

 

Combate ao tráfico de pessoas precisa de mais cooperação entre polícias 

Capitão da GNR sublinhou que nos casos de tráfico de seres humanos não pode haver uma limitação na 
investigação ao caso. 
 

O combate ao tráfico de seres humanos precisa de 
mais cooperação entre os órgãos de 
políciacriminal, defendeu esta quarta-feira um 
oficial da GNR, segundo o qual este é um crime 
difícil de provar e que depende da prova 
testemunhal. 

Em declarações à agência Lusa, à margem do 
seminário organizado pela associação ―O Ninho‖ 
sobre prostituição e tráfico de mulheres para fins 
de exploração sexual, o capitão Carlos Alfredo 
Botas defendeu mais cooperação entre os vários 
órgãos de polícia criminal. 

―Deveria ser fomentada a cooperação nacional 
entre as forças e mesmo dentro dos organismos de 
cada força‖, defendeu. 

Na opinião do capitão da GNR, deveriam 
igualmente ser aprofundadas as relações 
internacionais com outras agências europeias, 
nomeadamente a EUROPOL, e a partilha de bases 
de dados e de informação. 

Sublinhou que nos casos de tráfico de seres 
humanos não pode haver uma limitação na 
investigação ao caso em concreto e que tem de se 
pensar sempre numa dimensão europeia e 
mundial. 

―Os magistrados, tal como os polícias, têm de ser 
sensibilizados de que não podem ficar pela 
jurisdição regional e têm de tentar ver o problema 

no seu todo, nomeadamente nos pais de origem e 
através de cooperação internacional, quer policial, 
quer entre entidades judiciárias, e estreitar e 
fomentar esses laços‖, apontou Carlos Botas. 

O oficial da GNR explicou que é muito difícil provar 
o crime de tráfico de pessoas e que, por isso, 
muitas vezes se transformam em lenocínio. 

―Não porque seja mais fácil ou dê menos trabalho, 
mas porque é muito difícil fazer prova. A principal 
dificuldade é fazer prova testemunhal, sendo que o 
nosso processo penal valoriza muito o 
testemunho‖, sublinhou. 

Nesse sentido, defendeu que a investigação passe 
por outros meios de prova, como a demonstração 
do modo de vida dos suspeitos, a interceção de 
escutas telefónicas ou o levantamento do sigilo 
bancário. 

―Levantar o sigilo bancário é essencial para 
demonstrar que o suspeito não tem outras 
atividades licitas e que se consiga ligar aquele 
dinheiro às atividades ilícitas do tráfico de 
mulheres‖, adiantou. 

Relativamente à dificuldade em provar o crime de 
tráfico, o oficial da GNR deu como exemplo o 
fenómeno das hospedarias e turismos rurais, em 
que estes estabelecimentos são usados como 
subterfúgios pelos proxenetas, já que se trata de 
um estabelecimento legal. 

http://www.csem.org.br/index.php/csem/noticias/2041-brasil-reforca-politicas-de-combate-ao-trafico-de-pessoas%20-%2003.01.14
http://www.csem.org.br/index.php/csem/noticias/2041-brasil-reforca-politicas-de-combate-ao-trafico-de-pessoas%20-%2003.01.14
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―Regista as mulheres como hóspedes, elas pagam 
uma suposta pensão por mês e quando vão com 
um homem para ao quarto e a há uma intervenção, 
elas dizem que estão lá com o namorado e isso 
não é crime‖, exemplificou. 

Carlos Botas apontou que outra das dificuldades 
na investigação do crime de tráfico de pessoas tem 
que ver com a recusa das mulheres em 
colaborarem com as autoridades. 

Segundo o oficial, é difícil conquistar a confiança 
destas mulheres, não só porque são instruídas a 
não confiar na polícia, mas também porque a 
família, no país de origem, é frequentemente 
intimidada. 

Fonte: http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/gnr-trafico-policias-
colaboracao-investigacao-tvi24/1555486-4071.html - 14.05.2014

 

 

Exigência de documentos para Haitianos estimula tráfico. 

Por: Kátia Brasil 
 

A história do garoto haitiano, que chegou ao Acre 
por meio dos traficantes de pessoas, é apenas um 
capítulo da complexa imigração que acontece no 
Brasil após o terremoto que assolou o Haiti em 
2010. Segundo a Polícia Federal, nos últimos 
quatro anos 17.712 haitianos migraram para a 
fronteira das cidades acrianas de Brasileia e 
Epitaciolândia de forma irregular. A Secretaria de 
Direitos Humanos do Estado do Acre informa que 
foram mais de 20 mil haitianos que pediram o 
refúgio na região no mesmo período. 

Apesar das diferenças dos números da imigração 
da PF e do governo do Acre, ainda é baixa a 
quantidade de haitianos que procuraram obter os 
vistos de entrada no Brasil na Embaixada em Porto 
Príncipe, no Haiti, ou nas embaixadas de Quito 
(Equador) e Lima (Peru). Segundo o Itamaraty, de 
2012 a março de 2014 foram emitidos cerca de 10 
mil vistos permanentes de caráter especial a 
cidadãos haitianos, por razões humanitárias, 
conforme resoluções do Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg), ligado ao Ministério do Trabalho. 

A reportagem da agência Amazônia Real 
entrevistou diplomatas brasileiros que trabalham 
em consulados e embaixadas que emitem vistos 
para migrantes haitianos. Os diplomatas, que 
pediram para não terem os nomes divulgados, 
dizem que a rota do tráfico de pessoas é 
estimulada por causa da exigência de documentos 
que o Brasil faz para conceder os vistos. 

Segundo os diplomatas, devido à carência 
institucional e à informalidade da sociedade 
haitiana, muitos documentos como o comprovante 
de residência e o atestado de bons antecedentes, 
são impossíveis de serem entregues pelo migrante 
nas embaixadas. 

O garoto haitiano que vive no abrigo em 
Epitaciolândia, utilizou a rota ilegal montada, 
segundo os diplomatas, pelos ―coiotes‖, os 
traficantes de pessoas. A rota começa no Haiti e 

segue para República Dominicana, Quito 
(Equador), Lima, Puerto Maldonado, Iñapari, no 
Peru, e Cobija, na fronteira da Bolívia com o Acre. 

Um diplomata disse que, se a França não resolver 
o problema de documentação do garoto, ele vai 
permanecer no abrigo por tempo indeterminado. 
―Enquanto ele não atingir a maioridade, não poderá 
ter sua tutela pelo Estado brasileiro desfeita, e por 
isso, está impedido de seguir viagem como os 
seus outros compatriotas‖, afirmou. 

Além do problema com o tráfico de pessoas, os 
haitianos que estão chegando na fronteira do Acre 
não encontram mais o acolhimento depois que o 
governo estadual fechou o abrigo em Brasileia. 
Conforme a Amazônia Real publicou 
anteriormente, o governo acriano instalou um 
abrigo provisório em Rio Branco e depachou os 
haitianos de ônibus e avião para São Paulo. 

A chegada repentina de mais de 800 haitianos em 
São Paulo provocou uma crise com o governo do 
Acre. O Palácio do Planalto decidiu intervir no 
problema. O ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, anunciou que o governo vai ―estimular a 
entrada regular de haitianos com visto no Brasil‖ 
com uma ampla campanha de divulgação no Haiti. 
 

51% dos imigrantes haitianos são pedreiros 

A agência Amazônia Real teve acesso a estatística 
da Polícia Federal sobre a solicitação de refúgio 
para haitianos na fronteira do Acre. De acordo com 
o estudo, no ano de 2010 foram emitidos 39 
documentos para os imigrantes, 988 em 2011, 
2.235 em 2012, 10.156 em 2013 e 4.294 de 1º. de 
janeiro a 30 de abril de 2014. Um total de 17.712 
solicitações de refúgios para haitianos em quatro 
anos. 

A estatística da Polícia Federal revela um retrato 
dos imigrantes e mostra que o maior fluxo do Haiti 
para o Brasil aconteceu entre os anos de 2012 a 

http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/gnr-trafico-policias-colaboracao-investigacao-tvi24/1555486-4071.html
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/gnr-trafico-policias-colaboracao-investigacao-tvi24/1555486-4071.html
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2013 pela fronteira do Acre, quando entraram 
12.391 pessoas no país. 

Desse total, 84% haitianos eram do sexo 
masculino e 16% do sexo feminino. A faixa etária 
que mais migrou pelas cidades de Brasileia e 
Epitaciolândia tinha idades entre 31 a 40 anos 
(39%), seguido de idades entre 26 a 30 anos 
(30%) e 19 a 25 anos (18%). 

Segundo o estudo da PF, 57% dos haitianos 
tinham o 1º. grau incompleto e apenas 3% o ensino 
superior completo. Dos profissionais que buscaram 
o Brasil pelo Acre, 51% tinham a profissão de 
pedreiro, 14% de comerciante, 7% agricultor e 
apenas 4% eram estudantes. 

Fonte: http://amazoniareal.com.br/exigencia-de-documentos-para-
haitianos-estimula-trafico/ - 05.05.2014 

 

 

„Se não conhecíamos nada da cidade e da língua, fugiríamos para onde?‟, diz imigrante 
vítima de tráfico de pessoas 

Repórter Brasil localiza na Bolívia um dos trabalhadores que dono de confecção tentou “vender” no Brás, 
em São Paulo. “Minha vida aqui é melhor que no Brasil”, afirmou 

Maurício Hashizume. 
 

A história dos dois imigrantes bolivianos que 
estavam sendo ―vendidos‖ no centro da maior 
cidade do Brasil, em pleno domingo (9 de 
fevereiro), teria sido outra não fosse a 
solidariedade de pessoas que decidiram acionar as 
forças policiais diante do tipo bizarro de ―comércio‖ 
que transcorria em via pública. 

Enquanto os dois homens aguardavam 
pacientemente o dono da confecção para a qual 
trabalhavam em Cabreúva (SP), no interior 
paulista, tentar concluir o referido ―negócio‖ 
estipulado em R$ 1 mil por cada um, a Polícia 
Militar foi chamada. Segundo relato de 
testemunhas à imprensa, os trabalhadores 
estrangeiros acabaram sendo revistados, enquanto 
o patrão, também boliviano, aproveitou para fugir 
do local. 

Em Sucre, na Bolívia, a Repórter Brasil conseguiu 
encontrar um dos trabalhadores, que, mesmo 
receoso e ainda impactado, deu o seu testemunho 
acerca do ocorrido. ―Se não acontecesse o que 
aconteceu, nós continuaríamos dependentes do 
dono da oficina. Não teríamos feito nada por 
iniciativa própria. Não conhecemos nenhuma rua 
da cidade e não falamos português. Você acha que 
nós fugiríamos para onde?‖ 

Segundo esse ex-imigrante, que prefere manter a 
sua identidade anônima, os dois, que são primos, 
foram convencidos a trabalhar no Brasil por meio 
de um conhecido, que chegou a citar ganhos 
mensais de cerca de US$ 500. Um deles, o mais 
velho, de 21 anos, trabalhava como pedreiro em 
Sucre, capital constitucional da Bolívia, e a 
oportunidade de trabalho lhe pareceu interessante. 
A decisão de seguir ao país vizinho foi tomada 
junto com o mais novo, de 19 anos. 
 

Dívida e fome 

O combinado era o seguinte: eles deveriam 
comparecer já no dia seguinte na rodoviária da 
cidade para partir para Santa Cruz de la Sierra, no 
leste do país. Todo o trajeto restante até o Brasil 
seria garantido por um ―agente‖, que daria as 
coordenadas seguintes. Durante o percurso, eles 
teriam permanecido por dois dias na capital 
paraguaia, Assunção, onde chegaram a passar 
fome. Na rota feita por muitos que vêm ―tentar a 
sorte‖ no Brasil, teriam inclusive sido assediados 
por outros ―agentes‖ em busca de mão de obra 
para oficinas têxteis. 

Em nenhum momento, contudo, deixaram se 
seguir as instruções recebidas pelos aliciadores. 
Constituía-se, então, uma dívida dos dois jovens 
imigrantes para com uma pessoa do outro lado da 
fronteira que estava arcando com os gastos da 
vinda deles. Nesse caso específico, foi encontrado 
até um comprovante de uma transferência 
internacional a terceiros feita pelo próprio dono da 
oficina, que mantinha um caderno com anotações 
de despesas de transporte, alimentação e outras 
cobranças adicionais. 

Trazidos ao Brasil, foram levados até Cabreúva 
(SP), onde receberam a informação de que o 
salário não seria de US$ 500, mas de R$ 700 
brutos (abaixo do salário mínimo nacional que, 
desde o início de 2014, está fixado em R$ 724). 
Souberam também que não receberiam nada nos 
primeiros meses de trabalho na oficina anexa ao 
alojamento, por conta do que já tinha sido gasto, e 
que haveria descontos adicionais também por 
gastos de consumo: os dois teriam, por exemplo, 
que contribuir pelo menos com R$ 6 a cada dia 
pela alimentação. 

De acordo com a vítima, eles operavam as 
máquinas das 6 horas às 21 horas (15 horas 
diárias), com uma pausa de meia-hora de almoço e 

http://amazoniareal.com.br/exigencia-de-documentos-para-haitianos-estimula-trafico/
http://amazoniareal.com.br/exigencia-de-documentos-para-haitianos-estimula-trafico/
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folga apenas aos domingos. Mais de 20 pessoas 
(inclusive algumas famílias inteiras, todas vindas 
da Bolívia) dividiam dois quartos e um único 
banheiro. Descontentes com a situação, teriam 
dito, após uma semana, que não estavam 
dispostos a continuar naquele esquema e que 
gostariam de retornar ao país de origem. 

Depois de ouvirem o patrão dizer que as outras 
pessoas ―trazidas‖ como eles estavam aguentando 
normalmente o trabalho nas máquinas de costura 
(produzindo calças, camisas, blusas etc.) e de até 
terem sofrido ameaças, acabaram sendo 
literalmente objeto de negociação por parte do 
empregador. 

Todos se dirigiram, assim, até a região do Brás, no 
centro da metrópole paulistana, para que o patrão 
concretizasse a venda a algum par. Foi nesse 
momento que a PM foi chamada e os dois foram 
levados até uma unidade policial, onde não 
registraram ocorrência por receio de represálias. A 
partir daí, entrou em cena uma série de 
instituições, órgãos e particulares que atuam 
cotidianamente com os imigrantes, como o Centro 
de Apoio ao Migrante (Cami), alguns membros 
conhecidos da comunidade e o Consulado de 
Bolívia que, na sequência, providenciou a viagem 
de volta dos dois. 
 

Dono da oficina localizado 

De imediato, representantes do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) passaram também a 
tratar do caso, inclusive para tentar garantir os 
direitos trabalhistas das vítimas. Firmou-se um 
acordo com a Atmosfera Gestão e Higienização de 

Têxteis, empresa que – por ter sido a principal 
beneficiada da exploração das vítimas que 
trabalhavam na confecção – foi considerada 
responsável pela situação que envolveu não 
apenas os dois bolivianos, mas também um 
terceiro, que não foi mais encontrado. Estão sendo 
vencidos alguns obstáculos para que eles recebam 
todos os valores correspondentes às jornadas 
trabalhadas conforme o salário prometido e mais 
uma indenização por dano moral individual. 

Já o dono da oficina foi localizado no próprio 
município de Cabreúva (SP), em 17 de fevereiro, 
por uma fiscalização realizada pelo Grupo Especial 
de Fiscalização Móvel, composto pelo MTE, pelo 
Ministério Público do Trabalho (MPT), pela 
Defensoria Pública da União (DPU/SP) e pela 
Polícia Federal (PF), e acompanhada também pela 
Repórter Brasil. Ele, que pode sofrer um processo 
criminal em decorrência do encaminhamento do 
caso a autoridades competentes, admitiu ter pago 
a passagem de ambos e de um terceiro. Afirmou 
ainda ter levado o grupo à capital para tentar 
―ajudá-los‖ a conseguir outro emprego. 

De volta a Sucre, o trabalhador ouvido pela 
Repórter Brasil se diz aliviado. Prestes a iniciar um 
outro trabalho em cidade distante, mas dentro da 
Bolívia, ele demonstra arrependimento. ―Falam 
aqui na Bolívia que as pessoas ganham muito 
dinheiro no Brasil. Mas, chegando lá, eu descobri 
outra coisa. Minha vida aqui é melhor.‖ 

Fonte: http://reporterbrasil.org.br/2014/02/se-nao-conheciamos-nada-
da-cidade-e-da-lingua-fugiriamos-para-onde-diz-imigrante-vitima-de-
trafico-de-pessoas/-  27.02.2014

 

 

Tráfico de pessoas: a indiferença, o fetichismo do dinheiro e o prazer ambivalente

Marcos Vinícios de Araujo Vieira 
 

Neste ano, a CNBB escolheu como tema da 
Campanha da Fraternidade a silenciosa, porém 
gravíssima e desafiante, questão do tráfico de 
pessoas. O lema, que faz alusão à Carta de Paulo 
dirigida à comunidade dos Gálatas, chama a 
atenção para a vocação humana para a liberdade: 
"É para a liberdade que Cristo nos libertou". A 
relação entre o tema da Campanha e seu lema é 
eloquente: o tráfico de pessoas constitui umas das 
versões modernas de escravidão. 

Apesar da seriedade da questão, o tráfico de 
pessoas é ainda tema pouco conhecido e debatido 
na sociedade brasileira. É verdade que, em 2013, 
a Rede Globo trouxe à tona, em novela, a situação 
de mulheres brasileiras no exterior, vítimas do 

tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. 
Do mesmo modo, em 2006, o Governo Federal 
lançou Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, por meio do Decreto nº 5.948, 
de 26 de outubro, como ponto de partida para o 
enfrentamento dessa prática criminosa. Apesar 
disso, ainda prevalece na população certa 
ingenuidade a respeito não somente das raízes 
dessa chaga social, como também das formas de 
erradicá-la. Seguramente, uma das principais 
razões disso é a indiferença em torno do assunto. 

Nessa matéria, superar a indiferença é importante, 
porém insuficiente. Tampouco bastam campanhas 
de informação. Nessa Quaresma, tempo de 
conversão, somos convidados a ir mais longe. É 
urgente meditarmos sobre o tráfico de pessoas 

http://reporterbrasil.org.br/2014/02/se-nao-conheciamos-nada-da-cidade-e-da-lingua-fugiriamos-para-onde-diz-imigrante-vitima-de-trafico-de-pessoas/-
http://reporterbrasil.org.br/2014/02/se-nao-conheciamos-nada-da-cidade-e-da-lingua-fugiriamos-para-onde-diz-imigrante-vitima-de-trafico-de-pessoas/-
http://reporterbrasil.org.br/2014/02/se-nao-conheciamos-nada-da-cidade-e-da-lingua-fugiriamos-para-onde-diz-imigrante-vitima-de-trafico-de-pessoas/-
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como pecado social, que nos desumaniza a todos 
e crucifica milhões de pessoas, bem como 
refletirmos sobre as causas desse esquema 
criminoso, tendo sempre em vista uma ação 
pastoral que vise à sua erradicação. 

Nessa reflexão, importa ter em conta, com base 
em perspectiva realista, que o tráfico de pessoas é 
a terceira atividade criminosa mais rentável do 
mundo, atrás apenas do tráfico de armas e drogas; 
faz cerca de 2,5 milhões de vítimas no mundo, 
movimentando, aproximadamente, 32 bilhões de 
dólares por ano, segundo dados do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC); 
compreende um crime organizado transnacional, 
vinculado a interesses poderosíssimos em três 
campos diversos: a exploração de mão-de-obra 
escrava, a exploração sexual comercial e a 
comercialização de órgãos humanos; as principais 
vítimas pertencem aos grupos mais vulneráveis: 
migrantes, mulheres, crianças e adolescentes, 
procedentes de regiões marcadas pela pobreza, 
instabilidade política e desigualdade econômica; os 
empresários do tráfico de pessoas compreendem 
aliciadores e agenciadores que integram uma rede 
complexa e articulada que envolve inúmeras 
pessoas e instituições; o Brasil, país de origem, 
trânsito e destino desta prática criminosa, é 
responsável por 15% das pessoas exportadas da 
América Latina para a Europa. 

À luz da fé cristã, que prima pela dignidade da 
pessoa humana e assume projeto de vida 
libertador, não podemos ficar indiferentes aos 
motivos profundos desse crime. Cabe assinalar 
que o tráfico de pessoas revela uma crise 
antropológica de nosso tempo, caracterizado, nas 
palavras do Papa Francisco, pela negação da 
primazia do ser humano. Na Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudium, o Bispo de Roma afirma que 
se vive hoje o fetichismo do dinheiro sob a ditadura 
de uma economia sem orientação antropológica 
que reduz o ser humano ao consumo e que tende 
a devorar tudo para aumentar os benefícios de 
poucos (EG, 53-60). O caso do tráfico de pessoas 
é emblemático desse fetichismo, uma vez que 
corpos de milhões de pessoas são reduzidos à 
condição de meras mercadorias, objeto de lucro e 
prazer. O tráfico de pessoas e a ideologia da 
mercantilização andam, portanto, de mãos dadas. 

Nessas condições, resultaria ingênuo acreditar que 
o enfrentamento policial e de inteligência seria 
suficiente para erradicar essa lucrativa e complexa 
atividade criminosa. Não basta repressão. É 
imprescindível também um trabalho consistente de 
prevenção das causas do tráfico de pessoas. Não 
se pode falar em combate ao tráfico de pessoas 

sem incluir o combate à desigualdade 
socioeconômica, sem questionar a cultura 
consumista responsável pela globalização da 
indiferença, sem nos atentar para a questão do 
prazer na sociedade contemporânea. 

Tendo em vista o preconceito que as vítimas de 
tráfico de pessoas sofrem em razão de uma 
moralidade desumanizadora ainda em voga (daí se 
falar da dupla penalização da vítima desse crime 
que, em vez de encontrar compaixão na 
sociedade, é responsabilizada pela sua própria 
desgraça), caberia à Igreja assumir o papel de 
"hospital de campanha após a batalha", como 
desejada pelo Papa Francisco. Nesse sentido, a 
Igreja é desafiada a promover ações pastorais 
destinadas a acolher, com espírito misericordioso e 
terno, as vítimas do tráfico de pessoas 

Mais importante, a Igreja é mais do que nunca 
interpelada a refletir sobre uma teologia do prazer 
sexual humanizante que se contraponha à 
ideologia mundana do prazer sexual alienante. 
Parece cada vez mais evidente que o prazer tem 
sido tratado de maneira ambivalente em nossa 
cultura atual. Essa ambivalência, que confunde os 
aspectos humanizantes e alienantes do prazer, 
arrisco-me a dizer, se deve, entre outros motivos, a 
séculos de tradição religiosa de natureza 
maniqueísta, desencarnada, agnóstica, baseada 
em dualidade antropológica radical que opõe 
espírito e corpo. Não surpreende que, na 
sociedade atual, onde não se admite a 
incompreensível e infantil condenação do prazer 
sexual pela religião, a mercantilização do sexo, o 
signo da cultura capitalista, encontrou espaço 
propício para sua reprodução. Urge, portanto, 
resgatar a dimensão positiva da sexualidade, 
lamentavelmente ainda hoje colocada sob suspeita 
pela moralidade, bem como superar a resistência 
histórica da Igreja em discutir amplamente esse 
tema tão fundamental para a maturidade 
psicoafetiva, física e espiritual das pessoas. 

A Campanha da Fraternidade de 2014 é 
oportunidade, portanto, de abordarmos com 
discernimento questões sérias que afetam 
dimensões fundamentais da sociedade 
contemporânea. É ocasião, por fim, para nos 
libertarmos da cultura perversa que se encontra 
por trás da ditadura de uma economia sem 
orientação antropológica. 

*Esse artigo não reflete necessariamente a opinião 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Fonte: 
http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=S&cod=7
9737   -12.03.14

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=S&cod=79737
http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=S&cod=79737
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"O tráfico de pessoas não é lenda urbana" 
 

Ele surge em meio a promessas de mudança de 
vida. Cria expectativas, ilude e, por fim, escraviza. 
Repentinamente, o emprego tão desejado vira um 
pesadelo, onde o mais difícil é acordar. Em meio 
ao comemorado crescimento econômico do país, o 
trabalho escravo ganha novos contornos. De velho 
exportador de mão de obra para outros países, o 
Brasil passou a importar também trabalhadores 
para atuarem em condições degradantes nos 
canteiros de obra espalhados em diversas regiões. 
A situação esconde outro mal: o tráfico de 
pessoas. Habituada a lidar com ações trabalhistas, 
a procuradora Débora Tito, 35 anos, que atua há 
oito anos no Ministério Público do Trabalho, revela 
que no ano passado foram resgatados do trabalho 
escravo em Pernambuco 27 pessoas. Entre as 
vítimas estavam trabalhadores de Santa Catarina, 
Piauí e São Paulo. No Brasil, 2 mil pessoas são 
retiradas do trabalho escravo por ano. Há muitos 
haitianos, bolivianos e chineses, que têm vindo 
para o país em busca de trabalho nos polos de 
confecção dos grandes magazines do Sudeste. 
Nesta entrevista, Débora Tito destaca que o 
grande desafio dos brasileiros é descobrir o que 
fazer com essa massa de trabalhadores que tem 
aportado no país. 

No Brasil, há três modalidades de tráfico de 
pessoas:o tráfico para fins de trabalho, seja ele 
escravo ou não; para exploração sexual e para 
tráfico de órgãos 2 mil pessoas são resgatadas, 
por ano, no Brasil, em condições de trabalho 
escravo. Em Pernambuco, no ano passado, foram 
resgatadas 27 pessoas na mesma situação. As 
vítimas normalmente são pessoas com 
dificuldades financeiras ou moradoras de 
municípios com o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) muito baixo. No caso da exploração 
sexual, geralmente, as vítimas são mulheres 
jovens, de 18 a 30 anos, mas também há crianças 
e adolescentes, além de meninos travestis. 
Quando o tráfico tem fins de trabalho, muda um 
pouco o perfil, passando a vítima a ser homem, 
negro, de 18 a 40 anos, pois o crime exige força 
física das vítimas. 
 

“O tráfico de pessoas não é lenda urbana” 

Como a senhora caracteriza o trabalho escravo e o 
tráfico de pessoas?  

Eu posso ser uma pernambucana e ir trabalhar em 
São Paulo, mas a partir do momento em que estou 
sendo explorada nessa condição migratória, é 

caracterizado o tráfico de pessoas. Também 
observamos que as pessoas saem sem contrato, 
não sabem quanto vão ganhar, são pobres, viajam 
acreditando no sonho. O fato de terem aceitado o 
emprego, porém, não desconfigura o trabalho 
escravo. O aliciador chega e oferece o mundo. A 
pessoa pode até desconfiar que está sendo vítima 
de uma armadilha, mas vai porque não tem outra 
condição. Para ser considerado tráfico, é preciso 
que haja exploração dessa situação de 
vulnerabilidade, geralmente econômica. 
Normalmente, a pessoa viaja com o documento 
retido ou devendo algo, mas vai porque quer. No 
Brasil, a gente resgata duas mil pessoas por ano 
no trabalho escravo. Em Pernambuco, foram 27 
pessoas no ano passado. O que se percebe é que 
são moradores do Maranhão, do Piauí, lugares 
com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
muito baixo.  
 

Além do trabalho escravo, quais os outros crimes 
oriundos do tráfico de pessoas?  

O tráfico de pessoas não existe só para fins de 
trabalho escravo. São cinco modalidades. No 
Brasil, lidamos com três basicamente. O tráfico 
para fins de trabalho, seja ele escravo ou não; para 
exploração sexual e para tráfico de órgãos. No 
caso da exploração sexual, geralmente as vítimas 
são mulheres jovens, de 18 a 30 anos, mas 
também há crianças e adolescentes, além de 
meninos travestis. A rota é a Europa. De 2005 para 
cá, o Brasil encontrou 475 casos. Na realidade, 
475 pessoas traficadas para fins de exploração 
sexual é um número baixo. Existem muito mais 
casos. Quando o tráfico tem fins de trabalho, muda 
um pouco o perfil, passando a vítima a ser homem, 
negro, de 18 a 40 anos, pois o crime exige força 
física das vítimas. No caso da remoção de orgãos, 
é um setor sem dados. A gente sabe que tem o 
problema, mas ainda está na invisibilidade.  
 

A senhora defende que mudou o perfil do tráfico de 
pessoas e do trabalho escravo no país. Por quê?  

Ainda temos o tráfico de brasileiros, mas o país 
mudou de perfil. A gente já não está mandando 
tanto migrante para fora, independentemente de 
ser tráfico ou não. Passamos a receber também 
haitianos, bolivianos, chineses, principalmente na 
região de São Paulo e dos polos de confecção dos 
grandes magazines. Por isso, digo que o Brasil é 
os Estados Unidos da América do Sul e 
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Pernambuco está virando os Estados Unidos do 
Nordeste. Cheguei à conclusão que o incremento 
econômico no Brasil está fazendo com que o país 
seja fonte do recebimento desses migrantes. Essa 
pessoa pode estar lícita -- como um engenheiro 
cotado na Europa para vir aqui ajudar em uma 
grande obra - ou ser vítima do tráfico de pessoas e 
do trabalho escravo.  
 

Quais são as características dessa migração para 
Pernambuco?  

Das 27 pessoas resgatadas no ano passado, por 
exemplo, seis estavam em uma obra de um 
shopping da cidade e não eram do Recife. Eram de 
Santa Catarina, Piauí e São Paulo, ou seja, 
trabalhadores migrantes. Esse é o grande desafio 
de Pernambuco. O que fazer com essa massa de 
trabalhadores que está chegando do país todo? A 
gente estava acostumado a ver nordestinos indo 
para São Paulo, Goiás. Agora estamos recebendo 
até mesmo gaúchos e a vítima está fora do meu 
antigo perfil, que era de homens negros. No Cabo, 
por exemplo, tem gaúchos em situação 
degradante. 
 

O que a senhora chama de condições 
degradantes?  

Eles estavam em condições análogas a de 
escravos. A casa não tinha água e banheiro. 
Aquelas criaturas eram tratadas como objetos. 
Uma das características do trabalho escravo é que 
o aliciador, assim como o cafetão, quando falamos 
de prostituição, aproxima-se da vítima e vira uma 
espécie de ―amigo da onça‖. Na verdade, a pessoa 
que é para ser o patrão, é também o algoz e está 
ali o tempo todo. A pessoa acredita que está sendo 
ajudada. Com o boom de grandes obras que o 
Brasil está vivendo, a gente está observando que 
acontece nos setores urbanos o mesmo que 
acontece no setor rural, que é o safrista. A 
construção civil está assim. As pessoas estão 
virando peões de trechos urbanos. A mesma 
empresa de Santa Catarina ganhou contrato para 
construir loja no Recife, em São Paulo, no Ceará e 
no Acre. E essa mesma empresa está viajando 
com os trabalhadores. O trabalhador não sabe 
quanto ganha, já vem de várias obras, passa cem 
dias sem ir para casa, o que já é indício forte de 
trabalho escravo. Chegam a ganhar mil reais, o 
que não é um salário baixo, mas eles não sabem 
quais são os descontos. Eu tenho que saber o que 
estou ganhando, saber se estão descontando 
moradia, comida e água. Além disso, ficam 
alojados até em favelas. Todos vindo pelos 
caminhos da vulnerabilidade, traficados, todos 

migrantes, que, por não terem familiares aqui, 
trabalham até nos sábados e domingos.  
 

Quais são as soluções para mudar essa situação?  

A gente só olha o crescimento econômico. Não 
olha o desenvolvimento econômico. Como todo 
mundo está com o olhar para o crescimento 
econômico do Brasil, estamos começando a 
perceber o que está no entorno desse crescimento 
somente agora. Temos fama na América do Sul de 
sermos um país que está crescendo. Então isso 
atrai os bolivianos, os haitianos e os criminosos 
que fazem o aliciamento. No Haiti, por exemplo, 
pessoas pagam fortunas para os coiotes trazê-las 
para o Brasil. Eles chegam pelo Suriname, pelo 
Araguaia. São várias rotas. Tem rota inclusive de 
avião. Mas esse movimento de estrangeiros 
acontece principalmente em São Paulo. Para 
Pernambuco estão vindo brasileiros.  
 

Como um trabalhador brasileiro pode se prevenir 
do tráfico e do trabalho escravo?  

O primeiro ponto é saber que migração não é 
crime. Você pode ir atrás do seu sonho, mas não 
deve entregar documentos, o que é um indício de 
armadilha. Também é preciso sair do local onde 
vive, mesmo que para outros estados brasileiros, 
sabendo as condições que vai encontrar. Outro 
passo é saber se a empresa tem certidão 
declaratória de transporte junto ao Ministério 
Público do Trabalho. O problema é que ninguém, 
antes da viagem, procura saber disso. Quando a 
fiscalização chega, isso vira um auto de infração 
para a empresa. Também é importante saber que 
todos os casos de tráfico são mascarados. A 
própria vítima demora a perceber que é vítima, 
pois acha que o processo é assim mesmo. Depois 
é válido observar se vai ter jornadas de trabalho 
em condições degradantes, se ficará em qualquer 
lugar, sem água potável, sem equipamentos de 
proteção, banheiro, documentos retidos. Muitas 
pessoas ficam em servidão por dívidas, ganhando 
R$ 40 por semana e gastando no mercadinho do 
dono do engenho. Uma escravidão oficial.  
 

Como o Ministério Público do Trabalho pode 
combater esses crimes?  

Preciso que a sociedade faça a denúncia. E a 
gente tem recebido denúncias de tráfico. No ano 
passado, por exemplo, 58 trabalhadores iriam 
embarcar de Pernambuco para o Bahrein, no 
Oriente Médio, nessas condições. Os números 
chegam devagar, pois as pessoas ainda não se 
veem como vítimas, não querem se perceber 
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assim. Ainda se pensa que tráfico de pessoas é 
lenda urbana. 

Fonte: 
http://www1.amppe.com.br/cms/opencms/amppe/servicos/clipagem/20
13/jan/1178.html  - 27.05.2013 
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Are there really 21 million slaves worldwide? 

Ian Muir-Cochrane 
 

Some Caribbean nations are demanding 
reparations from Europe over the Atlantic slave 
trade. But slavery still happens today - film director 
Steve McQueen said at the Academy Awards there 
are 21 million slaves worldwide. Is that figure 
correct? 

The figure mentioned by McQueen in his Best 
Picture acceptance speech at the Academy Awards 
comes from the UN's International Labour 
Organisation (ILO), which has been producing a 
global figure for nearly 10 years. 

The kind of slavery depicted in McQueen's film, 12 
Years a Slave, is long gone, although the legacy of 
the slave trade lives on - claims for reparations are 
reportedly being made by 15 former colonies 
against eight European countries. 

Slavery experts believe there is nowhere in the 
world where people are legally shackled, beaten 
and sold as if they were property, but the ILO's 
report "2012 Global estimate of forced labour" 
estimates that 20.9 million people are victims of 
forced labour. 

Its definition of this is "work or service which is 
exacted from any person under the threat of a 
penalty and for which the person has not offered 
himself or herself voluntarily". 

The ILO provides estimates for different world 
regions and its report suggests Asia has the most 
slaves - 11.7m 

Another measurement of global slavery comes out 
with a much higher worldwide total - the Global 
Slavery Index says there are 29.8m, half of which 
are in India. 

"There is trafficking of young women and boys into 
commercial sexual exploitation," says lead author 
Kevin Bales, a professor of contemporary slavery 
at the University of Hull. "There's slavery in carpet 
weaving, mining and ship breaking." 

The most common form is called collateral debt 
bondage, which involves people who have 

borrowed money pledging themselves and their 
family as bonded labourers to the loan shark or 
slaveholder, which can carry on through 
generations until the debt is paid.  

The index, which ranks 162 countries, puts China, 
Pakistan and Nigeria behind India as the four 
countries with the largest numbers of slaves. 
Meanwhile, the top spot per head of population is 
Mauritania in West Africa, followed by Haiti. 

Even the US is estimated to have around 60,000 
slaves, among them temporary visa holders and 
domestic servants. There are 4,426 in the UK, 
which currently has an anti-slavery bill going 
through Parliament. 

Alex Balch of the Centre for the Study of 
International Slavery at the University of Liverpool, 
says: "The Global Slavery Index is pushing this 
idea that we should be recasting trafficking and 
forced labour and call them both - modern slavery. 
Calling these people slaves and calling it slavery is 
in order to garner political action." 

It is an approach which seems to be having some 
results. In a speech in 2012, President Obama was 
keen to spell out his views on the subject. "I'm 
talking about the injustice, the outrage, of human 
trafficking, which must be called by its true name, 
modern slavery." 
 

But how have Bales and his colleagues arrived at 
the figures? 

The Global Slavery Index in common with the ILO 
uses what are called secondary sources. These 
can be government figures, NGO research and 
reports in the media. But Kevin Bales says another 
key tool is the random sample survey where 
researchers carry out interviews with real people to 
collect data on slavery. 

They currently have fewer than a dozen of these 
country surveys. They then mathematically 
extrapolate this data to other countries where they 
have no survey data. 

http://www1.amppe.com.br/cms/opencms/amppe/servicos/clipagem/2013/jan/1178.html%20%20-%2027.05.2013
http://www1.amppe.com.br/cms/opencms/amppe/servicos/clipagem/2013/jan/1178.html%20%20-%2027.05.2013
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"I believe it is reasonable," says Bales. "We called 
in a very large number of statisticians who 
independently assessed our methodology before 
we went public and they also agree that it was 
acceptable." 

However he does admit that the interviewing 
people to collect statistics is a method that risks 
double counting when people are enslaved in a 
different country to the one they are from. 

So can we trust these figures? Or is there too much 
guess work involved to take them seriously? 

"We may be completely off the rails, I can't deny 
that," says Bales. "When you are confronting a 
crisis and you are coming up with the best numbers 
you can, of course it's right to put that number out 
there." 

Fonte: http://www.bbc.com/news/magazine-26513804 - 10.03.2014 

 

 

UK child sex abuse trafficking doubles - National Crime Agency 
 

The number of UK-born children thought to have 
been trafficked for sexual exploitation more than 
doubled last year, the National Crime Agency said. 

Fifty-six minors from the UK were flagged up as 
potential victims of trafficking for sexual exploitation 
in 2013 - a rise of 155% on 2012. 

It is unclear whether they were being taken out of 
the country or moved within the UK, the NCA said. 

The government said it was unlikely the data 
reflected the scale of the issue. 

The NCA data suggested the number of foreign 
children identified as potential victims of trafficking 
for sexual exploitation in the UK also rose by 11%, 
to 88. 

The most common nationality or country of origin 
for child victims of trafficking (not just for sexual 
abuse) was Vietnam, followed by the UK and then 
Albania. 
 

'Human misery' 

The figures come from the National Referral 
Mechanism (NRM), a government safeguarding 
framework which authorities and charities refer 
potential trafficking victims to. 

The NCA said a total of 1,746 people from 112 
different countries were highlighted as potential 
victims of trafficking in 2013 - up 47% on the 
previous year. 

People were thought to have been trafficked for 
various reasons, including sexual exploitation and 
labour. 

Nearly two thirds of those referred were female 
(1,122) and around a quarter (450) were children. 

In total, the number of cases involving UK-born 
victims in 2013 rose 173% to 90; of those, 63 were 
children, an increase of 186% on 2012. 

Liam Vernon, head of the NCA's UK human 
trafficking centre, said: "Increased awareness, both 
of human trafficking in its various forms and the 

obligation of first responders to use the National 
Referral Mechanism, is a likely contributor to the 
increased number of referrals in 2013. 

"We know that this is a crime which affects some of 
society's most vulnerable people, and some victims 
will remain undetected. Equally, some of those 
referred to the NRM may not ultimately be 
classified as victims of human trafficking. 

"The NCA is committed to relentlessly disrupting 
what is a criminal trade in human misery." 
 

'Disgusting trade' 

Home Office minister Karen Bradley said the 
figures were "unlikely to show the full scale of 
modern slavery nor the human suffering behind 
each statistic". 

"The National Crime Agency is leading an 
enhanced and co-ordinated response to targeting 
trafficking gangs, we are increasing protection for 
victims, and we are strengthening legislation 
through a modern slavery bill," she added. 

"The bill will send the strongest possible message 
to criminals that if you are involved in this 
disgusting trade in human beings, you will be 
arrested, you will be prosecuted and you will be 
locked up." 

The NCA figures suggested there had also been a 
rise in the number of UK-born adults who were 
thought to have been victims of trafficking. 

The 27 adults flagged up in 2013 represent a 145% 
increase compared with the previous year. 

Albania was the most common nationality or 
country of origin for all referrals, followed by Nigeria 
and Vietnam. 

There was a 53% rise (to 581 people) in potential 
trafficking for sexual exploitation for all the adult 
referrals. 

Fonte: http://www.bbc.com/news/uk-26234092   - 18.02.2012

http://www.bbc.com/news/magazine-26513804%20-%2010.03.2014
http://www.bbc.com/news/uk-26234092
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World Cup 2014: On myths and reality of sex trafficking 

Human rights violations in the context of the World Cup 2014 go beyond human trafficking and child sexual 
exploitation. 

Sonja Dolinsek 
 

On June 12, the World Cup starts and millions of 
football fans will travel to Brazil for this mega event. 
Meanwhile, non-governmental organisations and 
the media have focused on social problems 
aggravated by preparations for the event. 

Three related topics have been receiving particular 
attention in the past weeks: human trafficking, child 
sexual exploitation and sex work. All three are 
supposed to increase during the upcoming weeks. 
But does research and the experience of other 
mega sport events actually substantiate the claims 
of an increase in trafficking and sex work? And 
what other issues should we be looking at from a 
human rights perspective? 

Human trafficking and its connection to sports 
events have been discussed since the World Cup 
2006 in Germany. Big and costly media campaigns 
warned of the rising problem of human trafficking of 
adult women in the sex industry. Since then, media 
and NGO campaigns became particularly visible 
before and around the World or European Cup, the 
Olympics and the Super Bowl. What can we learn 
from past experiences and research about this 
connection? 
 

Sex trafficking and sports? 

Looking back, we realise not only that media 
estimates of human trafficking victims for both 
South Africa and Germany before the event were 
exactly the same (40,000 people), but that after 
both events, there was no evidence proving this 
number. 

In Germany, the Federal Criminal Office or 
Bundeskriminalamt found that only five cases of 
human trafficking were directly connected to the 
World Cup. At the same time, its official report said 
that many of the migrant sex workers who had 
arrived in Germany hoping to earn more money left 
earlier because business did not increase as they 
had expected. 

The same was true for South Africa and "the 
prediction of increased human trafficking was a 
gross overestimation based on unsubstantiated 
evidence", as the documentary "Don't shout too 
loud" has shown. 

In the report "What's the cost of a rumour?", the 
Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) 
based in Bangkok pointed to common mistakes in 
anti-trafficking campaigns and criticised the surge 
in uncritical anti-trafficking reporting around 
sporting events as counter-productive and even 
harmful. 

Not only is there no empirically proven link between 
sporting events and a rise in human trafficking, but 
furthermore: "Trafficking is not the same thing as 
sex work." The report points out: "There is a 
difference between women trafficked into 
prostitution and sex workers who migrate to other 
countries for work." 

Furthermore, false rumours about human trafficking 
come at a cost. Not only are precious resources 
wasted in sensationalist campaigns rather than in 
social projects on the ground, but anti-sex work and 
anti-migration measures, including the increased 
policing of sex workers, are encouraged. These 
measures increase the vulnerability of migrant sex 
workers. Generally, the way human trafficking is 
represented resembles more a myth than the 
reality on the ground. 

Another recent study pointed to the lack of 
empirical data concerning to connection between 
major sports events and child sexual exploitation. 
The report points out that "most attention is given to 
trafficking and sexual exploitation when labour and 
displacement are probably bigger problems". Child 
sexual exploitation is less connected to such 
events, but rather to "diverted services, family 
stress, poverty and domestic violence", i.e. 
structural factors that existed before sports events 
and will exist thereafter. 

The fact that data does not support claims of a 
rising problem of human trafficking or child sexual 
exploitation does not mean, however, that we can 
just look away. It means that we should take a 
broader look at social problems and envisage more 
sustainable and long-term solutions, which go 
beyond short-term media hype. 
 

The World Cup from a social and human rights 
perspective 
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A recent article on child sexual exploitation in Brazil 
began with the description of a sexual encounter 
between a sex worker who had been a former child 
prostitute and her client. While such a scene may 
encourage readers to read the full article, the 
authors not only unnecessarily sexualise the topic 
and produce a slightly titillating effect around a 
rather serious topic, but they also fail to investigate 
the violations of children's and human rights in the 
years leading up to the World Cup. 

As the German Branch of Ecpat points out, 
commercial child sexual exploitation is already a 
huge problem, and even though the risk of 
exploitation is higher during the World Cup, there is 
no empirical data confirming such an increase 
during sports events. The focus should rather be 
directed to the social background of commercial 
sexual exploitation of children, which is partially 
due to poverty and lack of decent homes for 
children. 

An overlooked, but essential aspect of the 
increased risk of children in child sexual 
exploitation is the forced displacement of people 
and families from their homes in the context of the 
so called "pacification" of the favelas or slums. 
"Pacification" is a police strategy carried out by 
military-style "Police Pacification Units", in order to 
reduce crime, improve the public image of Rio de 
Janeiro and to secure the areas close to event 
sites. 

According to researchers and NGOs, this measure 
has not only led to an increased militarised policing 
of the favelas - the informal settlements that house 
roughly 22 percent of Rio's population - but also to 
the forced displacement of many inhabitants, 
including children. UN independent experts 
reported about "allegations of evictions without due 
process or in detriment of international human 
rights standards". 

The "Shift"project has documented large-scale 
construction projects for the World Cup and its 
impact on the local population and the urban 
geography. It found that even reserves for some 

indigenous groups had been curtailed, with ensuing 
protests. 

Sex workers' homes in Niteroi were violently raided 
by the police and some were forcibly evicted. Other 
residents, including elderly and children, were 
forced onto the streets. Given the public focus on 
Brazil, we should pressure the Brazilian 
government to stop its police actions against sex 
workers, rather than stepping them up. Similarly, 
the media should focus on a rights-based reporting 
on prostitution and sex work in Brazil, rather than 
presenting unrealistic numbers about an increase 
in migrant sex workers, which have proven 
unsubstantiated. 

Last but not least, big sports events like the World 
Cup rely on a great variety of labour - from 
construction sites, gastronomy and other services 
on the local level to the supply chains catering to 
these services and the production of merchandise, 
sporting goods and uniforms. Human rights and 
labour rights violations can occur at every stage in 
this process, not just at the end-user sites. 

To tackle these issues, we need a sustainable 
approach with a broader perspective on the 
connection between human rights violations in the 
contexts of mega sports events. This includes not 
only looking at human trafficking and sexual 
exploitation, but also at labour, human and 
children's rights. In particular, a stronger focus on 
the rights of trafficked persons and children as well 
as workers' and migrants' rights, including sex 
workers, should take priority over sensationalist 
reporting. 

Sonja Dolinsek is a PhD student in Contemporary 
History at the University of Erfurt and a blogger and 
human rights activist focusing in particular on the 
rights of migrants, sex workers and trafficked 
persons. 

*The views expressed in this article are the author's 
own and do not necessarily reflect Al Jazeera's 
editorial policy 

Fonte: http://csem.org.br/index.php/csem/noticias/2516-world-cup-
2014-on-myths-and-reality-of-sex-trafficking - 09.06.2014 

 

 

From Nepal, a Push to End Human Trafficking 

Sue-Lin Wong 
   

Human trafficking is one of the world‘s fastest-
growing crimes, the United Nations says, with 
nearly 21 million people falling victim each year. 
More than half of the victims of forced labor are 
from the Asia-Pacific region, the International Labor 
Organization estimates. It‘s a major policy 

challenge and in Asia, Nepal is leading the way in 
terms of legislation, according to the San 
Francisco-based Asia Foundation. 

Yet passing laws and implementing them are two 
different things, lawyers and activists say. In its 
2012 report, the U.S. State Department warned 

http://csem.org.br/index.php/csem/noticias/2516-world-cup-2014-on-myths-and-reality-of-sex-trafficking
http://csem.org.br/index.php/csem/noticias/2516-world-cup-2014-on-myths-and-reality-of-sex-trafficking
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that anti-trafficking laws were ―not well 
implemented‖ in Nepal. 

Six years after the country passed landmark 
legislation to fight trafficking, the challenge is how 
to enforce it, said Sapana Pradhan Malla, one of 
the prime architects behind Nepal‘s Human 
Trafficking and Transportation (Control) Act. 

We caught up with Ms. Pradhan Malla, a lawyer 
and advocate at Nepal‘s Supreme Court, this 
month after she received a Lotus Leadership 
Award from the Asia Foundation in New York for 
her work against human trafficking. 

Here is an edited version of the telephone 
interview: 
 

Q: What projects are you currently working on? 

A: Back in 2000, we found 118 legal provisions in 
Nepalese law that were discriminatory against 
women. While we‘ve made significant progress, we 
are still working to tackle the two discriminatory 
laws left in Nepal: polygamy and citizenship. 
Compared to other Asian countries, Nepal has 
strong laws against human trafficking. But now the 
challenge is how to implement the human 
trafficking law. 
 

Q: What are key challenges? 

A: There are some serious problems with policy in 
Nepal. For example, in order to protect women 
from being trafficked, the government has a 
restrictive policy for foreign employment. Because 
of this, women who want to seek foreign 
employment are forced to use fake passports to 
illegally move to another country. 

Another issue is how to measure justice for 
survivors. I recently worked on one case involving 
the trafficking of six girls from Nepal. The trafficker 
was sentenced to 117 years‘ imprisonment. When 
we asked the victims if they were satisfied with the 
length of the sentence, they said, ―Yes, but what 
about us? The accused doesn‘t have any property 
and the government doesn‘t have any mechanism 
to compensate us.‖ Justice is collectively 
demanded and individually experienced. Even if we 
have laws, how do we ensure that survivors feel 
like justice is being achieved? 

Most importantly, the root cause needs to be 
addressed — the poverty, illiteracy, corruption. In 
many human trafficking cases, people are lured by 
economic benefits. 
 

Q: How many cases have been reported using 
Nepal’s human trafficking act? 

A: I have represented hundreds of cases, but the 
number is still very low. An International Labor 
Organization study found 12,000 to 15,000 women 
are trafficked in Nepal every year but no more than 
180 cases are reported each year. 
 

Q: What are the reasons for the low levels of 
reporting? 

A: Victims sometimes don‘t want to go to court 
because they worry it will further stigmatize them. 

Intimidation is another problem. We‘ve had six or 
seven cases where, during their hearing of their 
case, the victim either changed their statement or 
didn‘t appear as a witness. We‘ve found that in the 
majority of cases victims are either threatened with 
their lives or lured by economic benefits. 

We don‘t have the resources to provide adequate 
security and protection for victims and witnesses. 
 

Q: Are there men who use Nepal’s human 
trafficking act to press charges? 

A: It used to be that sexual exploitation was the 
main form of trafficking in Nepal. But now there are 
lots of cases of trafficking for cheap labor, forced 
labor, trafficking for marriage, trafficking for organ 
transplants. The law is gender neutral, but the 
majority of cases still involve women and girls. 

Q: What is the current situation of human trafficking 
from Nepal into China? 

A: There are a lot of reported cases of Nepalese 
women being trafficked into Tibet. Sometimes they 
migrate for work, but other times they end up in the 
sex industry. A lot of Nepalese have been 
deported, but we haven‘t been able to initiate any 
bilateral arrangement to deal with this. 
 

Q: Do you have bilateral arrangements with other 
countries? 

A: No, unfortunately. But at least with India, we 
have informal mechanisms between N.G.O.‘s. 
There are also some mechanisms that exist for 
joint investigation and legal assistance. But those 
informal mechanisms don‘t exist with other 
countries. 
 

Q: Are you hoping for similar informal mechanisms 
with N.G.O.’s operating out of Tibet? 

A: We don‘t know if there are any N.G.O.‘s working 
on this issue there. I think it has to be government 
to government. India and Nepal have a different 
type of problem because of the open-border policy. 

Even though Nepal shares a long border with 
China, it isn‘t very accessible, particularly 
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compared to the Indian border. The Chinese 
government hasn‘t paid any attention to the issue. 
We need to implement cross-border mechanisms 
to monitor and implement strict work permits. It‘s 
the early stages and if we take it seriously, there is 
a possibility we can work with China to handle the 
situation. 
 

Q: What is the most important thing Nepal can do 
to fight human trafficking? 

A: Nepal is currently in a very politically fragile 
state. When a country is in transition, women will 
also be in transition, justice will also be in transition. 

We need to create political stability in the country. It 
is most important to create opportunities inside the 
country, especially opportunities for economic 
empowerment. 

Fonte: http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2013/06/18/from-nepal-a-
push-to-end-human-
trafficking/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1  -  
18.06.2014 

 

 

Slow prosecution of human trafficking cases worries expert 

Jane Dasal, VERA Files 
 

The Philippines has strong laws penalizing human 
trafficking, but the slow prosecution of cases 
remains a huge barrier in the campaign against 
traffickers and their cohorts, an expert said. 

The trial process is too long and the number of 
convictions is still low, Visayan Forum policy 
director Shalima Parmanand said Thursday at an 
antitrafficking and slavery seminar for 200 Antipolo 
City employees. 

The Philippines enacted in 2003 Republic Act 9208 
or the Anti-trafficking in Persons Act, which was 
later amended into R.A. 10364 or the Expanded 
Anti-Trafficking in Persons Act. It is also a signatory 
to the United Nations Protocol Against Human 
Trafficking. 

―Our laws are actually good. Under the law, even if 
the acts—such as sexual exploitation and forced 
labor, and the means to traffic persons—have not 
been successfully carried out, the element of intent 
to exploit the victim is enough to consider the act 
as human trafficking,‖ Parmanand said. 

During the seminar, lawyer Alexandrino Mallillin of 
the Inter-Agency Council Against Human  

Trafficking (IACAT) reported 121 convictions with 
140 persons convicted from 2005 to 2013. 

But Parmanand said, ―There is still a big 
disproportion between the number of victims and 
the convictions of human trafficking perpetrators.‖ 

The Global Slavery Index of 2013 estimates 
140,000 to 160,000 Filipinos are enslaved, many of 
whom are victims of trafficking. The country ranked 
6th among Asean countries with the highest 
prevalence of modern-day slavery. 

Even that figure does not capture the entirety of the 
human trafficking in the Philippines, said 
Parmanand. 

―What we have to understand about these figures is 
that this is just a conservative estimate. In truth, 
there can be more incidents of trafficking in 
persons,‖ she said. 

Parmanand said many cases got unrecorded 
because human trafficking is illegal and many 
victims do not report to authorities out of shame or 
fear of being mistaken as criminals. She also said 
numerous Filipino victims working abroad are 
apprehended as illegal immigrants without 
authorities even considering that they are victims of 
human trafficking. 

In some cases, she said the personal relationship 
of the victim to the recruiter contributes to 
unreported and unresolved cases because the 
victims are afraid to speak up. 

The recruiter is known to the victim in 46 percent of 
human trafficking cases, according to the United 
Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking. 

Technological advancement has made tracking 
human trafficking cases more difficult, with parents 
being a big part of the problem. 

Cybersex trafficking has become ―the most 
common form of trafficking right now,‖ Parmanand 
said. 

High-speed Internet, a room and a webcam have 
replaced brothels and allowed perpetrators and 
parents to traffic children and women in their 
homes. 

―They just tape the children in their own homes and 
they sell the video, making it difficult to arrest 
them,‖ Parmanand said. 

Cybersex cases have been documented in 30 
provinces. The hotspots are Angeles City in 
Pampanga, Cebu and Cagayan de Oro. The main 
problem in cybersex trafficking, Parmanand said, is 

http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2013/06/18/from-nepal-a-push-to-end-human-trafficking/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1
http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2013/06/18/from-nepal-a-push-to-end-human-trafficking/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1
http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2013/06/18/from-nepal-a-push-to-end-human-trafficking/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1
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that the parents themselves benefit from the 
exploitation of their children. 

―Some parents said their children are only 
performing. But it is still a violation of the dignity of 
the child. Their childhood is essentially robbed,‖ 
she said. 

Mallillin said the lack of testimony from the victims 
further hampers prosecution of cases. 

A 2010 resolution from the Department of Justice 
reminds prosecutors not to dismiss human 
trafficking cases simply because victims or their 
parents executed an affidavit of desistance, 
especially where there is evidence to establish 
probable cause. 

Mallillin said, however, investigators and 
prosecutors should enhance ―gathering information, 
doing surveillance and ensuring the videos of 
operations are preserved properly as admissible 
evidence so the prosecution can still prosper even 
without the victim‘s testimony.‖ 

He also said massive information dissemination on 
the ills and consequences of human trafficking is 

vital in the campaign against human trafficking. He 
said Quezon Cityplans to integrate education on 
human trafficking in the curriculum of public 
schools. 

―The parents should also be primarily engaged and 
educated, so that they may protect their children 
from being trafficked,‖ Parmanand said. 

She said the lack of access to education and 
protective information are often the reasons people 
are victimized. 

―People are vulnerable because they do not know 
the proper working conditions which they should be 
in. This allows the traffickers to manipulate them 
and give them false information,‖ she said. 

(This story is part of VERA Files’ project Human 
Trafficking Casewatch supported by the U.S. 
Embassy’s Small Grants Facility and Embassy of 
Canada. VERA Files is put out by veteran 
journalists taking a deeper look into current issues. 
Vera is Latin for “true.”) 

Fonte: https://ph.news.yahoo.com/blogs/the-inbox/slow-prosecution-
human-trafficking-cases-worries-expert-080113786.html - 25.05.2014 

 

 

Human Trafficking: Muslim Women Vulnerable in Myanmar 

Engy Abdelkader 

 

Amid continued communal strife in Myanmar, 
Muslim women and children are increasingly 
finding themselves in vulnerable situations that 
have yet to be adequately recognized and 
addressed. This post glimpses the related issue of 
human trafficking. 

By way of background, Burma's record on human 
trafficking has prompted the United States to place 
it on a Tier 2 Watch List for the past two years. The 
Watch List is reserved for countries that fail to 
comply with minimum standards -- from preventing 
trafficking to investigating and prosecuting 
perpetrators of the crime to protecting victims -- as 
set forth in the Trafficking Victims Protection Act 
(TVPA). 

In Myanmar, security forces have subjected both 
Muslim men and women to forced labor. Women, 
however, have been reportedly forced into 
prostitution and other forms of slavery as well. In 
fact, according to a U.S. Department of State 2012 
human rights report, Burmese officials have 
reportedly kidnapped Rohingya women and forced 
them into slavery on military bases. 

Burmese security forces also systematically rape 
and assault women and girls which also contributes 
to human trafficking and exploitation. 

Representative are experiences like Sakinah 
Kahtu's, an 18-year-old Rohingya girl forced to 
leave her village in Rakhine State due to worsening 
sectarian violence to travel with human traffickers 
by sea to Malaysia together with other fleeing 
Muslims. 

Her parents feared that if she remained, the 
Burmese security forces might sexually assault her, 
as they have a number of others, or may otherwise 
subject her to forced labor. In hopes of securing her 
safety, they paid traffickers nearly $300 to transport 
her to Malaysia. 

Kahtu travelled by sea for 15 days in a vessel that 
carried approximately 500 passengers, including 60 
women and children. She received one meal per 
day during her ordeal. Prior to arriving in Malaysia, 
however, Kahtu's traffickers detained her in 
Thailand for three days. 

There, a stranger and fellow Rohingya paid $2,520 
to secure her release and complete her journey to 
Malaysia. In return, Kahtu's fellow villagers allowed 
the young man to wed her. 

Notably, many do not make it to their ultimate 
destination because they are arrested en route and 
detained by authorities in Thailand. Women and 

https://ph.news.yahoo.com/blogs/the-inbox/slow-prosecution-human-trafficking-cases-worries-expert-080113786.html
https://ph.news.yahoo.com/blogs/the-inbox/slow-prosecution-human-trafficking-cases-worries-expert-080113786.html
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children detained at government run detention 
centers remain vulnerable to traffickers who have 
gained access to the buildings, where detainees 
should theoretically enjoy official protection. 

Such traffickers may promise detainees 
reunification with family members, but after 
smuggling them out of the centers, rape the 
unsuspecting victim(s). 

Such human rights violations have penetrated 
Myanmar's borders with neighboring countries, 
such as Thailand and Bangladesh, in other ways as 
well. Both countries have been forced to absorb the 
swelling numbers of Rohingya refugees fleeing 
widespread and systematic religious and ethnic 
persecution in their native land. These refugees 
include increasing numbers of women and children. 

Indeed, anti-Muslim sectarian clashes initially 
resulted in thousands of Rohingya men fleeing 
Burma in search of work and refuge; however, with 
communal violence escalating since June 2012, 
Rohingya women have begun fleeing the country 
together with their babies and children.  

Illustrative is the sectarian violence that afflicted 
Myanmar's Arakan State in June 2012, leaving tens 
of thousands of Rohingya men, women and 
children displaced. According to Human Rights 
Watch, as many as 35,000 Rohingya fled Myanmar 
as a result. 

In fact, between June 2012 and May 2013, the 
United Nations Refugee Agency (UNHCR) found 
approximately 27,000 people fled Myanmar. To 
help place these figures in proper perspective, 
during the same time period one year earlier in 
2011, an estimated 9,000 people are believed to 
have fled. 

Moreover, approximately one-half of those leaving 
Rakhine State's capital, Sittwe, where living 
conditions have worsened with many living in 
squalid displacement camps, are women and 
children. Pursuant to the discriminatory 1982 
Citizenship Act, the Burmese government does not 
recognize them as citizens and deprives them of 
proper identification documents. Given their 

"stateless" status, women and children are highly 
vulnerable to trafficking and exploitation. 

Unfortunately, notwithstanding all of this, Thai and 
Burmese efforts to combat trafficking have been 
less than vigilant. For example, the Thai 
government has not investigated or prosecuted 
trafficking gangs and they continue to operate with 
impunity. Nor have Thai officials determined why 
traffickers can access women and children in the 
detention centers described above. 

Thailand should exercise much more vigilance in 
identifying, investigating and prosecuting all those 
that facilitate trafficking. In the instance of 
organized criminal elements, officials should trace, 
freeze and confiscate related proceeds and provide 
unconditional assistance to victims regardless of 
their citizenship status or religious or ethnic 
identities. Thai officials should also address the 
demand-side factors contributing to the exploitation 
of women and children within their borders. 

As to Myanmar, it prohibits human trafficking vis-à-
vis its 2005 Anti-Trafficking in Persons Law. But, its 
efforts to combat trafficking internally have been 
lacking, as evidenced by the egregious conduct of 
its own security forces depicted further above. 

Moreover, Myanmar will remain a source country 
supplying prospective trafficking victims (fleeing 
religious and ethnic persecution) until it effectively 
addresses the underlying causes of persistent 
communal violence and abject poverty confronting 
its minority Muslim population. 

As articulated by U.S. House Resolution 418, 
introduced by U.S. Congressman James McGovern 
(D-MA), Burma must end its persecution of all 
Rohingya people. 

Indeed, the country's credibility as an aspiring 
democracy is interconnected with the status of the 
very population it continues to persecute. 

For an in-depth look at the Rohingya experience in 
Burma more generally, read"The Rohingya 
Muslims in Myanmar: Past, Present, and Future". 

Fonte: http://www.huffingtonpost.com/engy-abdelkader/human-
trafficking-rohingya-women_b_4501815.html - 26.12.2013

 

 

 

ESPAÑOL
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Trata de personas: agencias de empleo inician el delito 

Empresas formales tienen tratos con los bares clandestinos y 'centran' a jóvenes para enviarlas a 
explotadas en zonas mineras. 

Juan Pablo León Almenara 
 

―Llamo por el aviso para trabajar como anfitriona 
en Madre de Dios‖. Así inicia la conversación 
encubierta una periodista de El Comercio con 
‗Meche‘, responsable de una agencia de trabajo en 
Puerto Maldonado que ofrece S/.1.500 soles 
mensuales, además de vivienda, alimentación y 
traslados hacia una zona conocida como 107 
(llamada así por el antiguo kilometraje de la 
carretera Interoceánica). 

―Aún no cumplo los 18 años, pero necesito el 
dinero‖, continúa la reportera, quien sirve de 
carnada para constatar cómo las oficinas de 
empleo formales están coludidas en el delito de 
trata de personas. La mujer al otro lado del 
teléfono acepta sin dudarlo: ―Serás anfitriona. 
Vivirás con otras chicas, y no correrás ningún 
peligro‖. 

Según registros de la Sunat, la agencia de empleo 
que recibió nuestra llamada tiene RUC, razón 
social y domicilio fiscal que, por advertencia de la 
policía, deben mantenerse en reserva, ya que la 
empresa se encuentra investigada junto con un 
grueso grupo de negocios similares en varias 
ciudades. 

Las agencias, muchas de ellas operando como 
fachada, ‗centran‘ a las menores para enviarlas a 
estos campamentos, explica el comandante PNP 
José Zavala, miembro de la División de Trata de 
Personas de la policía. ―Ya tienen un trato con los 
dueños de los bares en Madre de Dios que 
necesitan estas chicas. ‗Tengo tres jóvenes, 
mándame la plata para enviarlas mañana‘, le 
dicen. Ahí empieza la historia‖, explica. 
 

Una Historia Real 

Una propuesta similar, pero que entonces sí se 
concretó, fue la que recibió hace dos años Ruth 
Malca (19), hija de campesinos en una localidad 
andina de Huancabamba (Piura).  

Era una oferta tentadora para quien vivía en 
condiciones de extrema pobreza. A Ruth, en ese 
entonces menor de edad, le enviaron el pasaje de 
ida y llegó a los pocos días. Pero una vez en 
Madre de Dios, las cosas fueron diferentes: en el 
otrora kilómetro 107 de la Interoceánica está la 
base logística de los mineros ilegales que acuden 
ahí por comida, licor, sexo y drogas luego de sus 
jornadas de extracción en La Pampa, situada a 
pocas horas. 

Lavado de dinero de la minería ilegal crece más 
rápido que el del narcotráfico 

―Uno de los encargados me explicó que el puesto 
no era de anfitriona, sino de mesera. A los pocos 
días, el concepto pasó a ser compañera de asiento 
y, después, dama de compañía‖, recuerda la joven. 

Durante dos años, incomunicada, sin opciones de 
escapar, soportó el tufo y las caricias de los 
clientes ebrios que acudían al bar Torbellino –uno 
de los más grandes, con pasarela, juegos de luces 
y más de 40 precarias habitaciones–, donde ella y 
sus compañeras vivían y daban servicio sexual 
obligadas. 

Su infierno terminó el último jueves 29, cuando fue 
rescatada por el Ejército y la policía en una 
operación donde también se halló a 66 otras 
jóvenes traídas con engaños, muchas de ellas 
cuando aún no tenían la mayoría de edad.  

Fonte: http://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/trata-personas-
agencias-empleo-inician-delito-noticia-1733256 - 01.06.2014

 

 

Miles de niñas son víctimas de trata en la India 

Stella Paul* 
 

Temprano en la mañana, Sumari Varda, de 14 
años, se pone su uniforme escolar azul y se dirige 
al estanque de la aldea a buscar agua. ―Extraño la 
escuela, ojalá pudiera volver‖, susurra por temor a 
que la oiga su patrón.  

Sumari nació en la aldea india de Dhurbeda, pero 
ahora vive en Bhainsasur, ambas en el central 
estado indio de Chhattisgarh. Si viste su uniforme 

escolar es porque es una de las pocas prendas 
que posee. 

Su aldea nativa, Dhurbeda, se ubica en Abujhmad, 
un área forestal en el distrito de Narayanpur, 
señalado como uno de los mayores escondites del 
ilegal Partido Comunista Maoísta de India, que 
lidera una violenta rebelión contra el Estado en 
varias partes del país.  

http://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/trata-personas-agencias-empleo-inician-delito-noticia-1733256
http://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/trata-personas-agencias-empleo-inician-delito-noticia-1733256
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Hace nueve meses, una familiar lejana en Raipur, 
la capital del estado, visitó a los padres de Sumari, 
a quienes preocupaba que algún día su hija se 
uniera a los maoístas. La mujer, a quien Sumari 
llama ―tía Bhudan‖, se la llevó, prometiendo 
enviarla a una escuela de la ciudad. 

Pero lo que hizo fue mandarla a Bhainsasur, a 
unos 180 kilómetros de Raipur. Ahora la niña 
trabaja duramente más de 14 horas diarias en la 
casa del hermano de su tía, cocinando, lavando, 
buscando agua, y a veces también cuidando al 
ganado. 

Miles de niñas y niños de Chhattisgarh corren la 
misma suerte cada año. Según un estudio 
publicado en 2013 por la Oficina de la ONU contra 
la Droga y el Delito, más de 3 mil menores de edad 
son sometidos al año a la trata de personas desde 
ese estado.  

El informe se centra en los distritos del norte, 
menos afectados por el conflicto. Distritos como 
Dantewada, Sukma, Bijapur, Kanker y Narayanpur, 
semilleros del movimiento maoísta, no están 
incluidos en el reporte. 

El motivo es la falta de datos, dijo un funcionario 
del Departamento de Desarrollo Rural que no quiso 
dar su nombre por temor a represalias. Los 
investigadores y encuestadores no llegan a esos 
distritos más inaccesibles, agregó. 

―En abril de 2010, los maoístas mataron a 76 
agentes de seguridad en Dantewada. Desde 
entonces, la rebelión escaló a un nivel tal que son 
pocos los que se atreven a visitar sitios como 
Dantewada, Sukma o Narayanpur. Y si usted no 
ingresa en el área, ¿cómo recabará datos?‖, 
planteó. 
 

Gobierno niega el delito 

Bhan Sahu cree que la falta de datos en realidad 
ayuda a los traficantes. Ella es fundadora de Jurmil 
Morcha, la única organización femenina tribal del 
estado que lucha contra los desplazamientos 
forzados de comunidades nativas forestales. 

―Cada vez que se produce una masacre o un 
encuentro entre los maoístas y las fuerzas de 
seguridad, muchas familias huyen de sus aldeas. 
Los traficantes eligen a estas familias, les pagan y 
les ofrecen ocuparse de sus hijos‖, explicó Sahu a 
IPS/Cimacnoticias. 

―Pero el gobierno no quiere admitir ni las 
migraciones ni la trata. Así que los tratantes no 
soportan ninguna persecución‖, dijo Sahu, que ha 
denunciado varios casos de trata en CG-Net 
Swara, una red de noticias comunitarias. 

Jyoti Dugga, de 11 años, juega al hula-hula con 
aros de hierro para entretener a los turistas en las 
playas de Goa, en el occidente de India. Ella 
también procede de Chhattisgarh. Su hermano 
mayor fue a prisión por presuntos vínculos con los 
maoístas. 

A sus padres les preocupaba que a ella también la 
arrestaran. Hace tres años accedieron a enviarla 
con un vecino llamado Ramesh Gota, al que Jyoti 
llamaba ―tío‖. 

―El tío dijo que tenía muchos contactos y que podía 
darme trabajo, así que mis padres me enviaron con 
él‖, relató Jyoti, quien también hace masajes en los 
pies a los turistas. Comparte una pequeña 
habitación con otros tres niños, todos de 
Chhattisgarh y con aspecto de desnutridos. 

A comienzos de este mes, la policía rescató a 20 
niños que eran obligados a trabajar en un circo de 
Goa. Pero Gota, el empleador de Jyoti, es 
demasiado hábil para dejarse atrapar: todo el 
tiempo traslada a los niños de una playa a otra.  

El gobierno niega la existencia de la trata y la 
explotación infantil. Ram Niwas, director general 
adjunto del Departamento de Policía de 
Chhattisgarh, sostuvo que la trata de personas ―se 
redujo considerablemente‖ desde que se crearon 
unidades especiales para combatirlas. 

―El proceso de identificar esos distritos (donde se 
concentra la trata) está en marcha y se les dará 
prioridad‖, dijo a IPS/Cimacnoticias. 

El informe de la ONU dice que el desempeño de 
Chhattisgarh en la implementación de programas 
de protección infantil es inadecuado. ―Las unidades 
de protección infantil del distrito no existen, y los 
comités de bienestar infantil no están trabajando 
en toda su capacidad‖, según el estudio. 

El Estado no se toma en serio la tarea de devolver 
a sus hogares a las y los niños explotados, agrega. 

Mamata Raghuveer, activista por los derechos 
infantiles en el vecino estado de Andhra Pradesh, 
lidera la organización Tharuni, que rescata a niñas 
y niños en colaboración con el gobierno estatal. 

Según Raghuveer, en los últimos dos años se 
rescataron 65 niñas. La mayoría eran de los 
distritos de Chhattisgarh azotados por el conflicto. 
―Hay hombres que se llevan de sus hogares a 
niñas de siete y ocho años‖, dijo a 
IPS/Cimacnoticias.  

―A algunas las emplean como trabajadoras 
domésticas, a otras las venden a explotadores 
sexuales. Cuando los hombres corren peligro de 
que los atrapen, desaparecen y abandonan a las 
niñas‖, explicó.  
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El gobierno tiene una Política Nacional de Trabajo 
Infantil para la rehabilitación de niñas y niños 
obligados a trabajar. Los rescatados de entre 
nueve y 14 años se inscriben en centros de 
capacitación especial, donde les brindan alimento, 
atención de salud y educación, dijo al Parlamento 
en febrero pasado el ministro de Trabajo, 
Kodikunnil Suresh. ―Actualmente, el programa 
cubre a 300 mil niños‖, agregó. 

IPS/Cimacnoticias conoció a Mary Suvarna, de 
nueve años, en un centro de capacitación especial 

en Warangal, Andhra Pradesh. A ella la rescataron 
hace un año en una estación de tren de la ciudad. 
Vivía en una aldea boscosa llamada Badekeklar, 
relató la niña. Es improbable que alguna vez 
vuelva a su hogar. Suvarna tiene un sueño. 
―Quiero ser oficial de policía‖, dijo. 

*Este artículo fue publicado originalmente por la 
agencia internacional de noticias IPS. 

Fonte: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66222 - 22.04.14 

 

 

Trata de mujeres: “El cliente es parte de la organización criminal” 

A cargo del programa de rescate de víctimas de explotación sexual, Zaida Gatti, pidió sancionar a quienes 
consumen servicios de mujeres esclavizadas y brindó detalles del abuso a las que son sometidas. Unas 3 
mil víctimas fueron liberadas en 6 años. 

―Los clientes son miembros de la organización 
criminal en tanto que si no irían al prostíbulo a 
diario a buscar mujeres que son ofrecidas por los 
tratantes, habría muchas menos víctimas de trata‖. 
Zaida Gatti es la Directora del Programa Nacional 
de Rescate y Acompañamiento a Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata de Personas y 
visitó Rosario en el marco de una jornada de 
capacitación sobre el delito de trata de personas, 
que tuvo lugar el miércoles pasado en el Espacio 
Cultural Universitario (ECU), con la presencia de 
Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón. 

Aunque admitió que es una postura personal, la 
funcionaria –Trimarco aseguró que trabajó ―codo a 
codo‖ con ella en la búsqueda de Marita y la 
liberación de cientos de mujeres esclavizadas– 
remarcó la necesidad de avanzar en la sanción de 
la figura del ―cliente‖. Contraria a la existencia de 
prostíbulos y a entender el ejercicio de la 
prostitución como un trabajo voluntario, sostuvo 
que la mayoría de las meretrices no eligen ―estar 
con diez tipos que no desean al día‖ al tiempo que 
reveló detalles del trato aberrante que sufren de 
parte de clientes y proxenetas. Para la profesional, 
trata y prostitución son caras de la misma moneda.  

―Estos clientes no sólo hacen que el negocio de la 
trata prolifere sino que además cosifican a la 
mujer. Pagan y compran por un rato a esa mujer y 
la humillan. Muchas mujeres nos dicen que les 
hacen hacer las peores cosas que se pueda 
imaginar. No hay ningún tipo de satisfacción sexual 
detrás de todo eso, no hay nada más que un abuso 
de poder de parte de un hombre sobre una mujer, 
de parte de un cliente sobre una víctima‖, analizó.  

En esta sintonía, Gatti tampoco apoya la 
permanencia de prostíbulos, cuestión que está 
siendo evaluada en la legislatura santafesina con 

bastante polémica alrededor. Para la especialista, 
―muchas personas sostienen que los prostíbulos 
son necesarios para la satisfacción de los 
hombres. Pero si esto es real, cualquier hombre es 
un potencial violador y deberíamos entender que si 
cierran estos comercios, van a ir por la calle 
violando mujeres. Sabemos que esto no es así‖, 
apuntó.  
 

Una pesadilla real 

La dirección que conduce a nivel nacional tiene los 
mismos años que la ley de trata de personas, 
vigente desde 2008. A partir de su puesta en 
marcha, un total de 6.604 personas fueron 
rescatadas: ―El 48 por ciento de las liberaciones 
fueron por explotación sexual‖, detalló. Desde este 
espacio, pudo contactarse y conocer de cerca a 
mujeres que padecieron el secuestro, el abuso 
sexual, la violencia y el sometimiento. En su 
exposición durante la jornada, fue contundente al 
compartir algunos ejemplos que demuestran el 
grado de abuso ejercido por el proxenetismo y por 
algunos que consumen este ―servicio‖.  

―Las mujeres son trasladadas miles de kilómetros, 
se las amenaza con matar a familiares, se las 
castiga, se les inventan falsas deudas por 
vestimenta y por comida‖, manifestó. ―También se 
les impone deudas de entre 100 y 1000 pesos por 
cuestiones inverosímiles, por ejemplo, por 
menstruar. A muchas se las obliga a colocarse 
esponjas en las vaginas durante esos días‖, reveló. 

De acuerdo a los datos brindados por el abogado 
de la Fundación María de los Ángeles, Germán 
Díaz, una víctima suele atender un promedio de 10 
―pases‖ diarios. Es decir, debe mantener ese 
número de relaciones sexuales al día. ―Los 
proxenetas logran un negocio millonario porque 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66222%20-%2022.04.14
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con cada pase ganan más de 200 pesos‖, observó. 
Para el letrado, como para Gatti, ―prostitución y 
trata son las caras de una misma moneda. En 
ninguna de las dos situaciones hay voluntad ni 
libertad de parte de la mujer, en tanto que en 
ambas existe una relación injusta y perversa 
totalmente verticalista.  

Al respecto, la directora de Rescate de personas 
del Ministerio de Justicia de la Nación, amplió: 
―Hay algo que se discute, a partir de asociaciones 
que levantan la voz para sostener a la prostitución 

como un trabajo. No es nuestra postura –subrayó–. 
La República Argentina es un país abolicionista, 
debemos proteger a las mujeres. La prostitución 
autónoma y libre no está penada pero sabemos 
que no existe, puede haber un uno o dos por ciento 
que están solas ejerciendo la prostitución pero hay 
un 98 por ciento que no. Siempre hay alguien que 
explota detrás‖, confió. 

Fonte: http://www.agenciafe.com/noticias/val/227614/trata-de-mujeres-
%E2%80%9Cel-cliente-es-parte-de-la-organizaci%C3%B3n-
criminal%E2%80%9D-.html  -  01.06.2014 

 

 

La trata de personas: crimen contra la humanidad 

Se gritó “¡Basta!” a la trata de personas, en un encuentro en el Vaticano promovido por altas autoridades 
eclesiásticas y del orden público británicas, con la participación de funcionarios de la comunidad 
internacional 

Rubén Moyano Lauzón 
 

Organizada por la Conferencia Episcopal de 
Inglaterra y Gales y altos representantes de las 
fuerzas policiales y de seguridad de la comunidad 
internacional, se llevó a cabo en la Ciudad del 
Vaticano, entre el 9 y el 10 de abril del corriente 
año, la segunda conferencia internacional sobre el 
combate contra el tráfico de personas. "Éste es un 
gesto de la Iglesia y de las personas de buena 
voluntad que quieren gritar ¡Basta!", dijo el Papa en 
la ocasión. 

La convocatoria realizada bajo el lema: Combating 
Human Trafficking: Church and Law Enforcement 
in partnership, contó con la presencia del Santo 
Padre, al cierre de la misma, quien expresó entre 
otros términos: "'La trata de seres humanos es una 
llaga en el cuerpo de la humanidad 
contemporánea, una llaga en la carne de Cristo. Es 
un crimen contra la humanidad". 

"El hecho de estar aquí, para unir nuestras fuerzas, 
-añadió- significa que queremos que las 
estrategias y las competencias se acompañen y 
refuercen por la compasión evangélica, por la 
cercanía a hombres y mujeres que son víctimas de 
este crimen.  

"Hoy están aquí presentes autoridades policiales, 
dedicadas principalmente a contrarrestar este triste 
fenómeno con las herramientas y el rigor de la ley, 
y trabajadores humanitarios, cuya tarea principal 
es brindar hospitalidad, calor humano y la 
posibilidad de redención para las víctimas. Son dos 
enfoques diferentes pero pueden y deben ir de la 
mano. Dialogar y confrontarse a partir de estos dos 
enfoques complementarios es muy importante. Por 

esta razón, este tipo de reuniones son de gran 
utilidad y, yo añadiría, necesarias". 

En el curso de su alocución, enfatizó: "Exhorto a la 
comunidad internacional a que adopte una 
estrategia aún más unánime y eficaz para combatir 
la trata de personas para que en todas las partes 
del mundo, los hombres y las mujeres jamás 
puedan ser utilizados como medios para un fin, y 
para que su dignidad inviolable sea siempre 
respetada". 

Finalmente sostuvo el Sumo Pontífice su habitual 
compromiso: "Como altos funcionarios encargados 
del orden público, dentro de la comunidad 
internacional, nos comprometemos a erradicar el 
flagelo de esta grave actividad delictiva que abusa 
de las personas vulnerables. Esta conferencia es 
parte de un proceso en el que trabajamos juntos en 
el escenario internacional para desarrollar 
estrategias de prevención, atención pastoral y 
reintegración, poniendo a la víctima en el centro de 
todo lo que hacemos. Me comprometo, 
personalmente, a asociarme con la Iglesia y la 
sociedad civil para llevar ante la Justicia a los 
responsables de estos crímenes horrendos y aliviar 
el sufrimiento de las víctimas". 

Cabe consignar que la declaración final de la II 
Conferencia sobre el Combate al Tráfico de 
Personas, convocada en la Ciudad del Vaticano 
por la Conferencia Episcopal Británica y las fuerzas 
del orden público del Reino Unido, hizo propia la 
alocución del Santo Padre. 

Fonte:  http://archivo.losandes.com.ar/notas/2014/5/21/trata-personas-
crimen-contra-humanidad-786760.asp - 21.05.2014 

 

http://www.agenciafe.com/noticias/val/227614/trata-de-mujeres-%E2%80%9Cel-cliente-es-parte-de-la-organizaci%C3%B3n-criminal%E2%80%9D-.html
http://www.agenciafe.com/noticias/val/227614/trata-de-mujeres-%E2%80%9Cel-cliente-es-parte-de-la-organizaci%C3%B3n-criminal%E2%80%9D-.html
http://www.agenciafe.com/noticias/val/227614/trata-de-mujeres-%E2%80%9Cel-cliente-es-parte-de-la-organizaci%C3%B3n-criminal%E2%80%9D-.html
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2014/5/21/trata-personas-crimen-contra-humanidad-786760.asp
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2014/5/21/trata-personas-crimen-contra-humanidad-786760.asp
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Trata de personas: mucha atención, pero pocos resultados 
 

Apenas dos de las 195 averiguaciones previas que 
se iniciaron entre 2011 y mediados de 2013 por 
esta causa, terminaron en una condena, de 
acuerdo con el Programa Nacional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-
2018. 

A pesar de la visibilidad que ha tenido en los 
últimos años y que su combate se presentó como 
una de las prioridades en materia de seguridad, la 
trata de personas sigue impune en México. Según 
las últimas cifras disponibles parece que en el país 
no hay culpables por este delito. 

Apenas dos de las 195 averiguaciones previas que 
se iniciaron entre 2011 y mediados de 2013 por 
esta causa terminaron en una condena, de 
acuerdo con el Programa Nacional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-
2018. 

Las condenas contrastan con la cantidad de 
víctimas: 284 tan solo en 2013, principalmente en 
Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Tabasco. 

―Los elementos de la policía a cargo de la 
representación social no recaban adecuadamente 
todos los elementos necesarios para la 
configuración del delito, lo que se traduce en una 
deficiente integración de las averiguaciones 
previas, y por consecuencia se dificulta la 
consignación ante la autoridad competente‖, 
destaca. 

El documento, elaborado por la Secretaría de 
Gobernación, reconoce fallas en prácticamente 
todas las áreas relacionadas con este delito, pero 
hace énfasis en las debilidades en la procuración 
de justicia y la atención a las víctimas. 

En el primer rubro, señala que los funcionarios 
públicos encargados de dar seguimiento a este 
delito no están suficientemente capacitados, 
además de que la fiscalía especializada dentro de 
la PGR apenas cuenta con 28 agentes del 
Ministerio Público para atender el tema, cuyas 
oficinas se encuentran en el DF, Chihuahua, 
Veracruz y Chiapas. 

En materia de atención a las víctimas, se destaca 
la falta de homologación de los criterios para su 
protección y seguimiento a nivel nacional. 
Únicamente Tlaxcala y Veracruz cuentan con un 
protocolo específico. 

―Por lo que respecta a la atención y asistencia a las 
víctimas, estas con frecuencia son canalizadas a 
refugios o albergues que no son verificados, 
supervisados y mucho menos certificados… 

―Los refugios, albergues, casas de medio camino, 
fundaciones e instancias del gobierno no cuentan 
con criterios unificados en un modelo para brindar 
atención integral. Tampoco existe una red 
suficiente de apoyos especializados para articular 
mecanismos de atención y protección a las 
víctimas de trata, precisando que si bien existe una 
Red Nacional de Atención a Víctimas, conformada 
por 773 instancias, solo tres de ellas se dedican a 
la atención a las víctimas de trata de personas‖, 
indica. 
 

El diagnóstico 

El Programa atribuye el problema de la trata de 
personas no solo al clima de violencia que vive el 
país, sino también a las crisis económicas sufridas 
en los últimos años, la desigualdad persistente en 
México e incluso a los usos y costumbres de 
algunas comunidades. 

―Un espacio que puede ser propicio para la trata de 
personas se presenta en aquellas comunidades 
donde prevalecen los usos y costumbres que 
perpetúan prácticas de discriminación, violencia y 
desigualdad en contra de las mujeres y las niñas, 
en las que se pudieran ver favorecidos los 
matrimonios forzados o serviles, en donde la 
tradición no es acorde con los principios de interés 
superior del niño o de la niña, por anulación de los 
derechos del otro, en donde las personas son 
utilizadas como objetos de intercambio para la 
obtención de beneficios de diversa índole‖, plantea. 

Señala también que ―la delincuencia organizada y 
los modelos de lucha contra el crimen en el 
pasado‖ elevaron los niveles de violencia en el país 
y la diversificación de las actividades delictivas. 

Fonte: http://www.animalpolitico.com/2014/05/trata-de-personas-
mucha-atencion-pero-pocos-resultados/#axzz33gKkloDI - 13.05.2014

 

Cifras de la trata de personas. ¿Estamos avanzando? 
 

 

http://www.animalpolitico.com/2014/05/trata-de-personas-mucha-atencion-pero-pocos-resultados/#axzz33gKkloDI
http://www.animalpolitico.com/2014/05/trata-de-personas-mucha-atencion-pero-pocos-resultados/#axzz33gKkloDI
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La política pública debe estar basada en 
evidencias, es decir, debe sustentarse en 
información fáctica sobre la base de datos 
confiables, comparables y armonizados. 

Hoy en día las estadísticas no son un recurso de 
segundo nivel, sino por el contrario proporcionan 
una riqueza de información que permite visibilizar 
los problemas, escenarios, tendencias y proyectar 
el futuro. Las políticas públicas requieren de ellas, 
para la toma de decisión, diseño, monitoreo y 
evaluación. 

Pero también cumplen una función importante en 
el fortalecimiento de la gobernabilidad, pues 
contribuyen con la transparencia y rendición de 
cuentas ante la ciudadanía. Por lo tanto para ser 
confiables, requieren su armonización, 
comparabilidad y transparencia, de tal forma que 
no quede duda sobre su veracidad. 

Las cifras sobre la trata de personas en el país, 
provienen aún de diferente fuente y tipo de 
registro. Consecuentemente mientras subsista el 
alto sub registro por deficiencias en la identificación 
de casos o por la falta de acceso de las víctimas a 
servicios públicos, el Estado estará limitado en la 
toma de decisiones. 
 

Algunas cifras de la trata de personas 

El Sistema RETA PNP (2013) registró 133 
denuncias, 387 víctimas (371 mujeres y 16 
hombres); 322 adultas (316 mujeres y 6 hombres); 
65 menores de edad (55 mujeres y 10 hombres). 

Los principales lugares de origen son: Cusco, 
Loreto, Lima y Huánuco. Principales finalidades: 
82.22%  sexual y 16.67% laboral. principales 
destinos: Lima, Puno, Cusco, Madre de Dios, Junín 
y La Libertad. 

En la línea 0800-2-3232 se recibieron 41 
denuncias: 27 con fines de explotación sexual, 11 
con fines de explotación laboral y 3 con fines de 
mendicidad. 60% de víctimas de sexo femenino y 
el 40% masculino. 

La División de Investigación de Delitos contra la 
Trata de Personas (Divintrap) hizo 216 operativos: 
340 presuntos tratantes (237 hombres y 103 
mujeres) fueron capturados y 904 víctimas 
rescatadas. 

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) registró  
120 internos (75 procesados y 45 sentenciados) 
por el delito de trata de personas, a nivel nacional. 

El Poder Judicial informó sobre  101 procesos 
judiciales en trámite (23 con sentencia y 78 en 
proceso). 16 sentencias condenatorias y 7 
absolutorias (20 condenadas por delito de trata de 
personas y 16 absueltos). 

El Ministerio de Justicia atendió 90 víctimas de 
trata de personas (49 hombres y 41 mujeres). 

El Programa de Protección y Asistencia a Víctimas 
y Testigos del Ministerio Público atendió 162 
víctimas: 102 menores de edad y 60 mayores de 
edad. 19 bajo medidas de protección. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través de la Dirección de 
Investigación Tutelar, recibió a 42 niñas, niños y 
adolescentes con perfil de trata de personas. 

Las cifras presentadas no dejan de ser importantes 
en varios aspectos y sin duda ayudan en la gestión 
del tema, como por ejemplo establecer la 
necesidad de focalizar la prevención y persecución 
del delito por lugar de origen y destino. Sin 
embargo, muestran vacíos para la toma de 
decisiones de política pública contra un delito tan 
grave, precisamente por carecer de  la falta de 
sistema de estadístico armónico. Información que 
sin duda serviría como un buen argumento ante el 
sector economía. 

Se necesita por lo tanto, que el Ejecutivo 
comprenda que invertir en estadísticas confiables, 
incrementará la rentabilidad social de la inversión 
pública e incluso privada en este campo. 

Fonte: http://www.inforegion.pe/seguridad/182485/cifras-de-la-trata-de-
personas-estamos-avanzando/ - 25.04.2014 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

"Bengalesi schiavi nelle fabbriche alle porte di napoli" 

Turni massacranti per meno di tre euro l’ora nelle aziende tessili di Sant’Antimo. I lavoratori si sono riuniti in 
assemblea e si mobilitano insieme alle associazioni. 3 Febbraio: "Il prefetto rilasci permessi di soggiorno 
umanitari” 

http://www.inforegion.pe/seguridad/182485/cifras-de-la-trata-de-personas-estamos-avanzando/
http://www.inforegion.pe/seguridad/182485/cifras-de-la-trata-de-personas-estamos-avanzando/
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 Ostaggi dei datori di lavoro, con turni da quattordici 
ore al giorno pagati meno di tre euro l‘ora. Ancora 
schiavi, ancora in Italia. Non nei campi del 
meridione o nei capannoni della periferia di Prato, 
ma a S.Antimo, paese dell'hinterland napoletano, 
impiegati nell‘industria tessile locale. 

Sono soprattutto cittadini bengalesi, il più delle 
volte senza permesso di soggiorno. E i loro 
passaporti sono spesso sequestrati dai datori di 
lavoro, connazionali, che li privano così della 
possibilità di andarsene, magari per cercare altrove 
un lavoro degno di questo nome. 

Ora, però, gli sfruttati stanno alzando la testa. 
Domenica scorsa oltre cento bengalesi si sono 
riuniti in assemblea a S.Antimo per denunciare la 
loro situazione, insieme a diverse realtà sociali del 

terzo settore, a cominciare dall‘associazione 
antirazzista 3 Febbraio. E il 21 febbraio, in 
occasione della festa della lingua del Bangladesh, 
è prevista una giornata di mobilitazione. 

―Questa non è umanità ma è schiavitù‖ spiega 
l‘Associazione 3 Febbraio. ―Per questo 
denunceremo per riduzione in schiavitù il padrone 
chiedendo al prefetto che siano dati i permessi di 
soggiorno per motivi umanitari ex. art. 18 del Testo 
Unico sull'Immigrazione. Questo dramma non può 
passare inosservato, non vogliamo che si ripetano 
tragedie come quella di Prato dove morirono 
lavoratori cinesi colti nel sonno da un incendio nelle 
stesse fabbriche dove lavoravano‖. 

Fonte: http://www.stranieriinitalia.it/attualita-
bengalesi_schiavi_nelle_fabbriche_alle_porte_di_napoli_18343.html - 
04.02.2014 

 

 

Le Grandi Religioni Firmano Accordo Storico In Vaticano Contro Schiavitù Moderna E 
Tratta Di Persone 
 

Sradicare la schiavitù moderna e la tratta di esseri 
umani in tutto il mondo entro il 2020 è l'obiettivo di 
un accordo rivoluzionario annunciato oggi in 
Vaticano. Questo accordo senza precedenti tra i 
rappresentanti delle principali confessioni religiose 
inaugura il Global Freedom Network (GFN) che ha 
come partner principale anche la Walk Free 
Foundation. Il memorandum di intesa e la 
dichiarazione comune che istituisce il Global 
Freedom Network ha avuto i seguenti firmatari: per 
conto di Papa Francesco, monsignor Marcelo 
Sánchez Sorondo, cancelliere della Pontificia 
Accademia delle Scienze e della Pontificia 
Accademia delle Scienze Sociali. Per conto del 
grande Imam di Al Azhar, Egitto, il dr Mahmoud 
Azab. Per conto dell'arcivescovo di Canterbury, 
Justin Welby, il rev. Sir David John Moxon, suo 
rappresentante presso la Santa Sede. Per conto 
della Walk Free Foundation, Andrew Forrest, 
fondatore. 

La dichiarazione comune resa dai firmatari del 
Global Freedom Network ha evidenziato la violenta 
capacità distruttiva della schiavitù moderna e della 
tratta di esseri umani e ha invitato le altre Chiese 
cristiane e confessioni religiose del mondo a 
intervenire. Il Global Freedom Network è 
un'associazione aperta e altri leader spirituali 
saranno invitati a aderire a questa iniziativa e a 
sostenerla. 
 

Di seguito la Dichiarazione comune: 

La schiavitù moderna e la tratta di esseri umani 
sono un crimine contro l'umanità. 

Lo sfruttamento fisico, economico e sessuale di 
uomini, donne e bambini condanna 30 milioni di 
persone alla deumanizzazione e al degrado. Ogni 
giorno in cui continuiamo a tollerare questa 
situazione violiamo la nostra umanità comune e 
offendiamo le coscienze di tutti i popoli. 

Ogni forma di indifferenza nei confronti delle vittime 
di sfruttamento deve cessare. Invitiamo tutti i fedeli 
e i loro leader, tutti i governi e le persone di buona 
volontà a aderire al movimento contro la schiavitù 
moderna e la tratta di esseri umani e a sostenere il 
Global Freedom Network. 

Solo attuando, in tutto il mondo, gli ideali della fede 
e i valori umani condivisi possiamo condurre il 
potere spirituale, lo sforzo congiunto e l'idea di 
liberazione a sradicare definitivamente la schiavitù 
moderna e la tratta di essere umani dal nostro 
mondo. Il male è opera dell'uomo è può essere 
combattuto da una volontà ispirata dalla fede e 
dall'impegno umano. 

Ringraziamo coloro che sono già impegnati in 
questa battaglia e speriamo vivamente che questo 
nuovo progetto serva da ulteriore incoraggiamento 
per il loro impegno a favore della libertà dei nostri 
fratelli e sorelle più oppressi. 

Nonostante gli sforzi di moltissime persone in 
tantissimi paesi, la schiavitù moderna e la tratta di 
esseri umani continuano a crescere. Le vittime 
sono tenute nascoste: in luoghi di prostituzione, in 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-bengalesi_schiavi_nelle_fabbriche_alle_porte_di_napoli_18343.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-bengalesi_schiavi_nelle_fabbriche_alle_porte_di_napoli_18343.html
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stabilimenti e nelle campagne, su pescherecci e 
strutture illegali, in case private dietro porte chiuse 
e in molti altri luoghi, in città, villaggi e bidonville 
delle nazioni più ricche e più povere del pianeta. 

Il Global Freedom Network si avvarrà degli 
strumenti della fede: la preghiera, il digiuno e la 
carità. Ci sarà una giornata di preghiera per le 
vittime e per la loro libertà. Tutti i fedeli e le 
persone di buona volontà saranno invitati a 
meditare e ad agire. Delle reti di preghiera 
specifiche saranno costituite in tutte le parti del 
mondo. 

Nel quadro dell'accordo, tutte le parti si impegnano 
a percorrere tutte le strade possibili per stimolare 
l'azione globale e sradicare la schiavitù moderna e 
la tratta di esseri umani. Nel primo anno saranno 
messi a punto dei piani per invitare: 

- tutte le confessioni religiose a vigilare affinché le 
loro catene di approvvigionamento e investimenti 
escludano forme di schiavitù moderne e a adottare 
misure correttive, se necessario; 

- tutte le confessioni religiose a mobilitare le 
rispettive sezioni giovanili per sostenere progetti 
destinati a sradicare la schiavitù moderna; 

- famiglie, scuole, università, congregazioni e 
istituzioni a far conoscere la natura della schiavitù 
moderna e la tratta di esseri umani, a insegnare 
come denunciarla e a segnalare la capacità 
distruttiva di atteggiamenti sociali, pregiudizi e 
sistemi sociali nocivi connessi alla schiavitù 
moderna e alla tratta di esseri umani; 

- i leader politici a vigilare affinché le loro catene di 
approvvigionamento escludano forme di schiavitù 
moderne; 

- 50 grandi multinazionali i cui CEO sono persone 
di fede e di buona volontà a garantire che le loro 
catene di approvvigionamento escludano forme di 
schiavitù moderne; 

- 162 governi ad avallare pubblicamente 
l'istituzione del Global Fund per porre fine alla 
schiavitù con 30 capi di stato che lo sostengano 
pubblicamente entro la fine del 2014; 

- il G20 a condannare la schiavitù moderna e la 
tratta di esseri umani e a adottare un'iniziativa 
contro la schiavitù e la tratta di esseri umani, 
nonché a sostenere il summenzionato Global Fund. 
 

La dichiarazione comune conclude quindi: 

Il nostro mondo deve essere liberato da questi mali 
terribili e crimini contro l'umanità. Ogni mano e ogni 
cuore devono unirsi per garantire questa libertà a 
tutti coloro che sono imprigionati e soffrono. Questo 
accordo segna un inizio e una promessa – le 
vittime della schiavitù moderna e della tratta di 
esseri umani non saranno dimenticate o ignorate: 
tutti conosceranno la loro storia. Cammineremo 
con loro verso la libertà. 
 

Nota per gli editori: Definizione di schiavitù 

Il memorandum di intesa definisce la schiavitù 
moderna e la tratta di esseri umani come termine 
generico che designa la privazione sistematica 
della libertà dell'individuo. Esso comprende i 
seguenti tipi di schiavitù moderna, come definiti dai 
seguenti strumenti internazionali: 

§ Tratta di esseri umani inclusa la prostituzione 
forzata - Protocollo di Palermo 2000, Convenzione 
europea sulla tratta di persone*; 

§ Schiavitù - Convenzione sulla schiavitù (1926) e 
Convenzione integrativa sulla schiavitù (1956); 

§ Lavoro forzato - Convenzione OIL sul lavoro 
forzato (n. 29, 1930) e Convenzione sull'abolizione 
del lavoro forzato (n. 105); 

§ Bambini coinvolti nei conflitti armati - Protocollo 
opzionale alla Convenzione sui diritti dell‘infanzia 
sulla partecipazione dei minori a conflitti armati; 

§ Prostituzione infantile - Protocollo opzionale alla 
convenzione dei diritti dell‘infanzia sulla vendita di 
bambini, la prostituzione dei bambini e la 
pornografia rappresentante bambini*; 

§ Forme peggiori di lavoro minorile - Convenzione 
sui diritti dell‘infanzia e la convenzione riguardante 
il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le 
azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 
182); 

§ Servitù per debiti e matrimonio forzato - 
Convenzione integrativa sulla schiavitù (1956). 

§ Ogni altra forma di schiavitù moderna e di tratta 
di esseri umani che il Consiglio ritiene debba 
essere inclusa nella filosofia e negli obiettivi del 
presente memorandum di intesa. 

*L'interesse verte sulle forme di prostituzione 
forzata e pornografia che rientrano in queste 
definizioni di schiavitù moderna e tratta di esseri 
umani. 

Fonte: http://www.news.va/it/news/le-grandi-religioni-firmano-accordo-
storico-in-vat - 17.03.2014 
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Immigrazione: Yvan Sagnet e gli schiavi del mercato 

Erika Farris 
 

Schiavi è il titolo del nuovo film inchiesta di Stefano 
Mencherini, recentemente presentato al 
Parlamento europeo di Bruxelles. Un viaggio alla 
scoperta della gestione truffaldina dell‘emergenza 
immigrazione, lo sfruttamento del lavoro, una 
burocrazia senza senso e un‘Europa totalmente 
inospitale. Un documentario per provare a capire 
cosa significhi, oggi, essere un immigrato in Italia. 

Anche Yvan Sagnet ne rappresenta un‘eccezionale 
testimonianza. Il suo nome riporta alla mente la 
rivolta di braccianti che nell‘estate del 2011 si 
ribellarono ai caporali a Nardò, innescando 
un‘indagine che si concluse con l‘arresto di ben 
sedici persone. Nato nell‘aprile del 1985 a Douala, 
in Camerun, si era innamorato del Bel Paese 
guardando i mondiali di calcio di Italia ‘90, iniziando 
poi a studiare la lingua, la cultura e la storia di quel 
luogo che un giorno avrebbe voluto raggiungere. 

―Mi sono trasferito nel 2008 vincendo una borsa di 
studio al Politecnico di Torino – spiega Yvan dopo 
la proiezione del film – dove ho anche trovato un 
lavoretto in un super mercato per arrotondare un 
po‘. Ma dopo tre anni ho perso la borsa e non sono 
riuscito a trovare nessun lavoro stagionale in città. 
Tramite un amico sono venuto a sapere che in 
estate in Puglia c‘è una forte richiesta di 
manodopera per la raccolta di frutta e verdura, e 
quindi sono partito a fare il bracciante in un campo 
di pomodori a Nardò, in provincia di Lecce. Lì ho 
scoperto un‘Italia che non pensavo esistesse. Nella 
masseria di Boncuri eravamo oltre cinquecento 
persone, per lo più Africani, e la nostra vita era 
interamente gestita dai caporali, che con scuse di 
vario genere ti ritirano i documenti sin dal primo 
giorno e poi sfruttano il tuo lavoro con ricatti e 
paghe da fame. Alla masseria c‘erano circa 
duecentocinquanta tende, quindi la maggioranza 
era costretta a dormire per terra, o al massimo su 
un materasso pagato cinque euro e puntualmente 
rubato il giorno seguente‖. 

―La mattina ci alzavamo all‘alba – prosegue Yvan – 
ed eravamo obbligati ad aspettare che i furgoncini 
del caporali venissero a prenderci per portarci al 
campo di lavoro. Un viaggio che ci veniva a costare 
cinque euro e che non eravamo autorizzati a fare a 
piedi. Eravamo pagati a cottimo: 3,50 euro per ogni 
cassone da un quintale di pomodori, e in una 
giornata di lavoro da circa quindici ore ti potevi 
anche ritrovare con una paga da meno di venti 
euro. Essendo zone di campagna isolate, senza 
negozi né bar nelle vicinanze, eravamo anche 
costretti a comprare cibo e bevande dai caporali: 

3,50 euro per un panino e 1,50 per una bottiglia 
d‘acqua. Lavoravamo a ritmi massacranti, sotto il 
sole e i quaranta gradi di temperatura delle 
campagne salentine, ma se ti capitava di sentirti 
male eri anche costretto a pagarti dieci euro per il 
trasporto fino al pronto soccorso. In tre giorni di 
lavoro non ho mai visto un controllo, anche perché i 
caporali venivano avvisati in anticipo quando 
dovevano venire gli ispettori di lavoro, così gli 
irregolari rimanevano alla masseria e tutto 
sembrava normale‖. 

Dopo quei tre giorni d‘inferno Yvan Sagnet ha 
quindi deciso di ribellarsi e con lui gli oltre 
cinquecento migranti che lavoravano in quel campo 
di pomodori di Nardò, e dopo un‘indagine, un 
processo e l‘arresto di sedici persone, oggi esiste 
una legge sul reato di caporalato. 

―Adesso sono sindacalista della Flai Cgil – afferma 
Yvan – e ogni giorno scopro situazioni simili a 
quella che ho vissuto di persona. Prima i pomodori 
in Puglia, dopo gli agrumi della Sicilia e poi le mele 
del Trentino, ma la situazione è più o meno la 
stessa. La politica deve intervenire ed è 
assolutamente necessario un sistema di 
collocamento pubblico efficiente, che davvero si 
sostituisca all‘attuale reclutamento dei caporali e 
che faccia conoscere a questi lavoratori i loro diritti, 
in termini di condizioni di lavoro, contratti e 
contributi previdenziali. Inoltre, è fondamentale che 
venga creata una forma di certificazione d‘impresa 
controllata, che impedisca la vendita di prodotti 
ricavati dallo sfruttamento del lavoro, e che 
permetterebbe anche di tenere sotto controllo 
l‘evasione fiscale legata al lavoro nero‖. 

Yvan Sagnet è anche il promotore della campagna 
di boicottaggio nei confronti di grandi catene come 
Auchan, Lidl, Carrefour e anche Coop, che hanno 
sui loro scaffali prodotti non ottenuti nel rispetto dei 
diritti umani e dei lavoratori, come invece 
affermano i loro codici etici. 

A tal proposito Fabio Mostaccio, scrittore de La 
guerra delle arance, sostiene: ―Essendomi 
occupato dei famosi fatti di Rosarno, culminati con 
uno scontro tra braccianti stagionali e la 
popolazione locale, posso dire che il problema 
dello sfruttamento si può tradurre con la semplice 
domanda: chi sfrutta chi? Perché i braccianti sono 
l‘ultimo anello di una catena, vittime di un costo del 
lavoro imposto dai prezzi dettati dalla grande 
distribuzione, dove le aziende agricole sono in 
qualche modo costrette a risparmiare sulla 
manodopera per sopravvivere in questo assurdo 
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mercato. E con ciò non voglio giustificare nessuno, 
ma solo far capire che il problema è complesso e 
sta a monte‖. 

Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/10/immigrazione-yvan-
sagnet-e-gli-schiavi-del-mercato/907847/ - 10.03.2014 

 

 

Un Crogiolo di etnie nella tratta di Esseri Umani 

Piero Innocenti 
 

Recentemente, facendo alcune considerazioni sul 
traffico di esseri umani e, più in generale, 
sull‘immigrazione clandestina, ho cercato di 
evidenziare i giganteschi spread di benessere che 
separano i paesi poveri da quelli ricchi senza il cui 
abbattimento sarà una mera illusione pensare di 
debellare le organizzazioni criminali interessate a 
questi fenomeni criminali. Questo, naturalmente, 
non vuol dire che l‘azione di repressione debba 
allentarsi o ritirarsi. Tutt‘altro. E le operazioni di 
polizia condotte negli ultimi cinque anni ( oltre 
cento quelle di un certo rilievo) dalla Polizia di 
Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, 
stanno lì a ricordarlo. L‘ultima, poco più di un mese 
fa, condotta dai Carabinieri, a Roma e in altre città, 
ha portato in carcere trenta nigeriani e tre albanesi. 
L‘accusa è di associazione a delinquere di tipo 
mafioso finalizzata alla tratta di persone (giovani 
donne africane), riduzione in schiavitù, 
favoreggiamento dell‘immigrazione clandestina, 
sfruttamento della prostituzione, traffico di 
stupefacenti, riciclaggio. Sequestrate anche tre 
società, beni mobili e immobili e conti bancari per 
oltre un milione di euro. Si tratta di indagini, lo 
abbiamo detto in più circostanze, lunghe, 
complesse che interessano quasi sempre diversi 
paesi con i quali la cooperazione di polizia e della 
giustizia non è sempre soddisfacente. Tra il 
contrabbando di persone (smuggling of migrants) e 
la tratta (trafficking of human beings), il confine è 
labile e, talvolta, accade che chi si è affidato alla 
organizzazione per il ―viaggio‖ venga, poi, inserito 
in un circuito criminale per pagare il debito 
contratto durante il viaggio oppure perché è senza 
documenti o senza punti di riferimento nel nuovo 
paese ed è facilmente reclutabile per compiere 
reati. Senza contare le molteplici forme di violenza 
(sessuale, lavorativa,accattonaggio) a cui si è 
esposti. Spesso queste organizzazioni criminali 
svolgono sia le attività di contrabbando che la 
tratta. 

Le bande che gestiscono il traffico di migranti sono 
in grado di ―lavorare in rete‖ creando nei singoli 
paesi di transito e di destinazione cellule snelle e 
specializzate. Le carenze legislative in molti paesi 
di provenienza e di transito, la scarsa e, comunque, 
difficile collaborazione internazionale,forze di 

sicurezza non sempre idonee a contrastare questa 
criminalità, la complicità di spezzoni istituzionali, 
hanno consentito l‘accumulo di straordinari profitti 
per queste organizzazioni criminali. Con gli italiani, 
spesso coinvolti nei traffici con persone di altre 
nazionalità, di particolare pericolosità troviamo i 
gruppi romeni, nigeriani e albanesi. In questo 
senso anche l‘interessante rapporto sulla tratta 
degli esseri umani del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza (2014). Sulla scorta di indagini di polizia 
giudiziaria sono proprio i romeni ad ―esprimere‖ 
una delle minacce più rilevanti tra le criminalità 
allogene dello scenario italiano..‖, con particolare 
riferimento al delitto di riduzione in schiavitù di 
giovani donne connazionali e non (spesso 
minorenni), immesse nel mercato della 
prostituzione e sottoposte a sevizie e violenze 
sessuali. I gruppi criminali romeni, in generale 
autonomi e senza una rigida gerarchia interna, 
talvolta si associano anche a gruppi di altre etnie 
(albanesi e italiani) ma limitatamente a ―interessi‖ e 
affari temporanei. Nel contesto della prostituzione i 
romeni esercitano un incisivo controllo del territorio 
urbano ( la zona è considerata un vero e proprio 
―posto di lavoro‖) dove, per esercitare il meretricio 
non sono tollerate presenze ―estranee‖ se non 
dietro il pagamento di una tangente. 

La criminalità nigeriana, è dominante nel 
favoreggiamento dell‘immigrazione clandestina e 
nella tratta finalizzata allo sfruttamento della 
prostituzione, ambiti in cui un ruolo fondamentale, 
come noto, è svolto dalle donne a partire dal 
reclutamento nel villaggio di origine, alla fornitura di 
documenti falsi, alla collocazione nelle diverse città 
per prostituirsi. Minacce di riti magici e di ritorsioni 
nei confronti dei familiari rimasti in Nigeria, sono la 
costante di tali assoggettamenti svolti dalla 
―madame‖ (ruolo che si sta delineando anche con 
le donne romene). Il ‖debito‖ contratto dalle giovani 
donne per riscattarsi dalla organizzazione può 
oscillare dai trentamila ai settanta mila euro. Ci 
vogliono anni per estinguerlo! Tenuto conto delle 
migliaia di donne nigeriane presenti in Italia in 
questo stato, si può ben comprendere la montagna 
di denaro che si ricava da questo miserabile 
sfruttamento. I sodalizi albanesi, nuclei ben 
strutturati e noti per una spregiudicatezza notevole, 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/10/immigrazione-yvan-sagnet-e-gli-schiavi-del-mercato/907847/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/10/immigrazione-yvan-sagnet-e-gli-schiavi-del-mercato/907847/
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sfruttano il forte senso di appartenenza alla loro 
comunità adottando metodologie operative anche 
complesse e paragonabili a quelle mafiose. 
Rapporti di affari nel traffico di persone sono 
sviluppati anche con gruppi romeni, italiani e 
magrebini con cui si realizzano persino ―scambi di 
favori‖ come la compra vendita di donne da 
sfruttare. Nel panorama criminale della tratta, non 
mancano soggetti serbo-montenegrini, croati e 
kosovari, ai quali si sono aggiunti, negli ultimi anni, 
elementi bulgari interessati al business della 
prostituzione. Nel vasto fenomeno delle migrazioni 

forzate verso l‘Italia che continua ad interessare 
molti paesi africani, sono emerse ―associazioni‖ 
multietniche composte da marocchini,italiani, 
egiziani e tunisini. Altri, sporadici, episodi hanno 
visto il coinvolgimento di indiani, pakistani, 
macedoni, liberiani, ivoriani. Un melting pot 
criminale straordinario che si arricchisce sempre di 
più sulla pelle di decine di migliaia di persone 
ignobilmente sfruttate. 

Fonte: http://www.articolo21.org/2014/03/un-crogiolo-di-etnie-nella-
tratta-di-esseri-umani/ - 28.03.2014 

 

 

“Gli hanno tolto i reni e l‟hanno lasciato morire”. Eritreo sopravvive ai rapitori e racconta il 
traffico di organi e uomini leggi di più: eritrea: sopravvive e racconta traffico d'organi e 
uomini
 

Assalom è un eritreo scappato dal regime 
schiavista di Isaias Afewerki, rapito e finito nel 
vortice della tratta di esseri umani come molti suoi 
connazionali ma, al contrario di migliaia di altri 
come lui, uscito vivo un mese fa da un inferno fatto 
di torture e abusi a cui è quasi impossibile 
sopravvivere. Con un nome fittizio ha raccontato la 
sua storia ad Avvenire. 
 

Fuga dal servizio militare 

Per sfuggire a un governo che impone a tutti un 
servizio militare obbligatorio di circa 20 anni, anche 
fino ai 50 anni di vita, il sottufficiale alle forze della 
Difesa eritrea Assalom è scappato seguendo la 
rotta usuale dei disertori eritrei: fuggire in Sudan, 
soggiornare nei campi dell‘Acnur di Shegarab, 
dove si cerca di racimolare soldi per andare a 
Khartoum e da qui in Libia nella speranza di 
arrivare poi in Italia senza essere prima rapiti. 
 

Il Rapimento 

Ma già a Shegarab si rischia di essere rapiti dai 
nomadi Rashaida, che organizzano insieme alla 
mafia beduina il traffico di esseri umani dal Sudan 
al Sinai. Nell‘ottobre 2012 Assalom ha visto un 
pickup eritreo carico di armi ―e ho fatto l‘errore di 
dire in giro che l‘Eritrea e i Rashaida trafficavano 
anche in armi‖, oltre che in esseri umani. La voce 
arriva anche ai militari sudanesi, che rapiscono 
Assalom insieme alla compagna e li consegnano ai 
trafficanti. 
 

Traffico di Organi 

Dopo un viaggio attraverso il Sinai i due finiscono a 
novembre vicino a El Arish, al confine nord con 
Israele, dove una banda chiede per il loro rilascio 

75 mila dollari. Una cifra impossibile da racimolare. 
Così Assalom, come gli altri rapiti, subisce 
pestaggi, sprangate, abusi, stupri, bruciature con la 
plastica fusa e il 13 gennaio 2013 assiste al brutale 
pestaggio di un 27enne di nome Mohamed. 

―Nella stanza dove eravamo incatenati è arrivato un 
medico che ci aveva visitato altre volte – racconta – 
Ma stavolta aveva una borsa frigorifera. Ha 
addormentato Mohamed e davanti a noi gli ha tolto 
i reni, poi li ha messi nella borsa ed è andato via su 
un Land Cruiser. I carcerieri hanno portato via quel 
poveretto mentre stava morendo. Non ho più 
saputo nulla di lui‖. 
 

Libertà In cambio di un rene 

Nel deserto dove è stato imprigionato anche 
Assalom sono morte ottomila persone, di cui 
cinquemila eritrei negli ultimi cinque anni. Tra il 
2007 e il 2012 il traffico di esseri umani ha 
coinvolto tra i 25 mila e i 30 mila eritrei. Assalom 
invece è sopravvissuto, dopo essere stato venduto 
per due volte ad altre bande, usanza dei predoni 
per ridurre i rischi e dividere i proventi del traffico di 
organi e uomini, e aver cambiato covo tre volte. Gli 
ultimi sequestratori gli hanno offerto la libertà in 
cambio dell‘asportazione di un rene ma prima di 
dover compiere un gesto disperato, l‘uomo è stato 
liberato dall‘esercito egiziano che ha scoperto e 
distrutto il covo. 

Finito in carcere a El Arish, è stato salvato dall‘ong 
Gandhi, che l‘ha portato in Etiopia nel campo 
profughi di May Aini, dove lo aspettava anche la 
compagna , che era riuscita a scappare dalla 
prigionia in precedenza grazie al pagamento 
parziale del riscatto. 

Fonte: http://www.tempi.it/gli-hanno-tolto-i-reni-e-lhanno-lasciato-
morire-eritreo-sopravvive-ai-rapitori-e-racconta-il-traffico-di-organi-e-
uomini#.UwNClNxdVEE -   18.02.2014 

http://www.articolo21.org/2014/03/un-crogiolo-di-etnie-nella-tratta-di-esseri-umani/
http://www.articolo21.org/2014/03/un-crogiolo-di-etnie-nella-tratta-di-esseri-umani/
http://www.tempi.it/gli-hanno-tolto-i-reni-e-lhanno-lasciato-morire-eritreo-sopravvive-ai-rapitori-e-racconta-il-traffico-di-organi-e-uomini#.UwNClNxdVEE
http://www.tempi.it/gli-hanno-tolto-i-reni-e-lhanno-lasciato-morire-eritreo-sopravvive-ai-rapitori-e-racconta-il-traffico-di-organi-e-uomini#.UwNClNxdVEE
http://www.tempi.it/gli-hanno-tolto-i-reni-e-lhanno-lasciato-morire-eritreo-sopravvive-ai-rapitori-e-racconta-il-traffico-di-organi-e-uomini#.UwNClNxdVEE
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Tratta di persone: Mondiale di Calcio 2014 

 

I campionati del mondo di calcio, in programma in 
Brasile dal 12 giugno al 13 luglio prossimi, 
forniranno l‘occasione per sensibilizzare sul tema 
della tratta degli esseri umani. 

È così nata la campagna Gioca per la vita, 
denuncia la tratta promossa da Talitha Kum, rete 
internazionale di persone consacrate che, sotto 
l‘egida dell‘Unione Generale delle Superiore 
Generali (UISG), si impegnano a mettere fine a 
questa piaga sociale. 

I religiosi e le religiose, quindi, si trovano in tutto il 
mondo impegnati nella loro missione in mezzo a 
tutte le forme di povertà e toccano con le loro mani, 
l‘umiliazione, la sofferenza, il trattamento inumano 
e degradante inflitto a donne, uomini e bambini di 
questa schiavitù moderna. 

Il crimine della tratta coinvolge ogni paese del 
mondo, facendo circa 27 milioni di vittime. 

I profitti dello sfruttamento sessuale sono ―enormi‖, 
pertanto è necessaria un‘opera di ―prevenzione‖. 
Se non si prende coscienza del valore della dignità 
umana, quindi, la finale della Coppa del Mondo 
rischia di diventare una terribile vergogna, piuttosto 
che una festa per l‘umanità. 

Il programma di Talitha Kum contro la tratta degli 
esseri umani, ha l‘obiettivo generale di condividere 
e ottimizzare le risorse che la vita religiosa 
possiede a favore degli interventi di prevenzione, 
sensibilizzazione e denuncia della tratta di persone 
e la protezione e l'assistenza delle vittime e delle 
persone vulnerabili. 

Nel concreto Talitha Kum promuove l‘allestimento 
di alloggi e centri d‘accoglienza per la guarigione e 
il recupero, unitamente alla cura pastorale nei 
centri di detenzione per immigrati clandestini e nei 
centri profughi. 

La rete Um Grito pela Vida, è presente in Brasile in 
19 dei 26 Stati Federali, è membro di Talitha Kum e 
agisce sia a livello locale che nazionale e 
internazionale. 

È divisa in nuclei di religiose, religiosi e laici 
impegnati nella pastorale e collabora attivamente 
con organizzazioni ecclesiali, governative e non 
governative. 

Um Grito pela Vida promuove azioni preventive di 
presa di coscienza e formazione, sostiene le 
persone che denunciano la tratta, segue il 
reinserimento psico-sociale delle vittime e 
partecipa alla definizione di linee politiche e di 
progetti sociali. 

Quest‘anno l‘impegno contro la tratta di persone in 
Brasile si concretizza nella Campagna della 
Fraternità che ha come slogan È per la libertà, che 
Cristo ci ha liberati (cfr Gal 5,1). 

A partire da questo mese, i gruppi della Rete e tutti 
coloro che hanno aderito alla campagna saranno 
attivi su tutto il territorio nazionale e in altri paesi 
latinoamericani, con interventi nelle dodici città 
brasiliane che accoglieranno le partite della coppa 
del mondo. 

Fonte: http://www.mdipime.org/In%20evidenza/12001.aspx - 
06.06.2014 
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Títulos da Resenha Migrações na Atualidade 
 

1. BRASIGUAIOS 

2. EMIGRAR - Opção ou necessidade 

3. OS EXPULSOS DA TERRA 

4. MIGRAÇÕES E TRABALHO 

5. LEIS E MIGRAÇÃO 

6. MIGRAÇÕES NORDESTINAS 

7. JOVENS MIGRANTES 

8. MIGRAÇÕES INTERNAS: Aspectos vários 

9. DESEMPREGO 

10. VÍTIMAS DO RACISMO 

11. MORADIA: Direito de todos 

12. FAVELAS: Migração da dignidade humana 

13. FOME E MISÉRIA 

14. LATINO - AMERICANOS EM MIGRAÇÃO 

15. A FAMÍLIA 

16. TRABALHO ESCRAVO 

17. SOS: Pequenos sem lar 

18. REFUGIADOS 

19. EXCLUÍDOS - Um clamor à justiça e a solidariedade 

20. MULHER MIGRANTE - Solidariedade e acolhida 

21. SEM – TERRAS 

22. DIREITOS HUMANOS - Violação e defesa 

23. TERRA E MIGRAÇÃO 

24. MIGRANTES EM SITUAÇÃO IRREGULAR 

25. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E TRABALHO 

26. CF /97 E AS MIGRAÇÕES 

27. MIGRANTES E AS RELAÇÕES DE TRABALHO 

28. VIOLÊNCIA CONTRA MIGRANTES. 

29. PELA DIGNIDADE DO MIGRANTE 

30. DESEMPREGO EM ALTA 

31. EDUCAR É PRECISO 

32. SECA AUMENTA O VAIVÉM DE MIGRANTES 

33. ANISTIA A ESTRANGEIROS EM SITUAÇÃO ILEGAL 

34. SEM TRABALHO... por quê? 

35. DESAFIOS DA MIGRAÇÃO frente ao novo milênio 

36. O MIGRANTE É VÍTIMA! 

37.  REFUGIADOS: desafio à solidariedade 

38.  DIGNIDADE HUMANA E PAZ - CF/2000 

39.  XENOFOBIA 

40. TRÁFICO HUMANO - a escravidão moderna 

41. CRIANÇAS E ADOLESCENTES na armadilha da 
globalização 

42. DROGAS, uma ameaça à VIDA. 

43. MULHERES: Protagonistas ou excluídas?  

44. MIGRANTES e Conflitos armados 

45. RETRATO SOCIAL dos MIGRANTES. 

46. POVOS INDÍGENAS, resgate de uma civilização. 

47. ALIMENTAÇÃO é um direito humano. Por que tanta fome? 

48. IMIGRANTE: rejeitado, mas indispensável! 

49. ÁGUA: fonte de segurança alimentar. 

50. PESSOAS IDOSAS: dignidade e esperança. 

51. A MERCANTILIZAÇÃO DO SER HUMANO 

52. EMIGRAÇÃO: As lutas de brasileiros e brasileiras no exterior. 

53. DISCRIMINAÇÕES: o ser humano ferido. 

54. MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS: rumos e desafios. 

55. MIGRAÇÕES: culturas e integração. 

56. REFUGIADOS: novos desafios na conjuntura atual. 

57. TRÁFICO DE SERES HUMANOS: negação da dignidade. 

58. MIGRAÇÕES: leis insuficientes e políticas migratórias discriminatórias. 

59. MIGRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO. 

60. XENOFOBIA: o migrante como ameaça. Por quê? 

61. RELIGIÕES: força e fragilidade dos migrantes 

62. MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS: novos fluxos e políticas seletivas 

63. POBREZA produz migração. Migração contrasta a pobreza? 

64. CAMINHOS E DESCAMINHOS DA INTEGRAÇÃO  

65. POVOS EM FUGA: os/as deslocados/as 

66. CRIMINALIZAÇÃO DOS MIGRANTES E VIOLÊNCIA NO CONTEXTO 
MIGRATÓRIO: desafios 

67. MIGRAÇÕES E TRABALHO: valorizar a contribuição e erradicar a 
exploração 

68. MIGRAÇÕES E CULTURA: como superar a discriminação? 

69. MIGRAÇÕES E REFÚGIO: a ambigüidade das estratégias de proteção 

70. LEIS E POLÍTICAS MIGRATÓRIAS: direito a ter direitos 

71. MIGRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO: qual o papel das remessas? 

72. O PAPEL PROFÉTICO DAS RELIGIÕES junto aos migrantes 

73. TRÁFICO DE PESSOAS: quais são as estratégias de combate? 

74. CIDADE: lugar de encontro ou exclusão? 

75. SER MIGRANTE EM TEMPOS DE CRISE 

76. ENTRE ASSIMILAÇÃO e INTEGRAÇÃO 

77.  MUDANÇAS CLIMÁTICAS e REFUGIADOS AMBIENTAIS 

78. AS MIGRAÇÕES GERAM VIOLÊNCIA OU REAÇÕES VIOLENTAS? 

79. TRABALHADORES MIGRANTES: indispensáveis, mas sem direitos 

80. XENOFOBIA: a nova face da exclusão 

81. MULHERES REFUGIADAS 

82. RELIGIÃO: fator de integração dos migrantes? 

83. Os rumos do TRÁFICO DE SERES HUMANOS 

84. MIGRAÇÃO DE RETORNO e crise: sonho frustrado? 

85. Os desafios da MIGRAÇÃO FEMININA 

86. As RELIGIÕES diante dos desafios das MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS 

87. TRÁFICO DE PESSOAS: é possível combater? 

88. Novos FLUXOS MIGRATÓRIOS: uma nova questão social 

89. MULHERES MIGRANTES: protagonismo e vulnerabilidades 

90. A RELIGIÃO como meio de assistência, integração e emancipação dos 
migrantes. 

91. TRÁFICO DE PESSOAS: entre o discurso e a realidade. 

92. A ―Globalização da indiferença‖ e a CRIMINALIZAÇÃO DAS MIGRAÇÕES 

93. As MULHERES no contexto das políticas migratórias 

94. As RELIGIÕES a serviço da dignidade dos migrantes 

95. TRÁFICO DE PESSOAS: O ser humano está à venda? 
 

 


