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Mul]umiri
Acest ghid nu ar fi fost posibil fãra energia, devotamentul ºi creativitatea copiilor ºi tinerilor, a partenerilor de implementare ºi a
echipei Salvaþi Copiii, care au contribuit la realizarea Programului Regional de Rãspuns la Problema Traficului de Copii.
Programul a fost implementat în cadrul Pactului de Stabilitate - Grupul de Coordonare privind Problema Traficului de Fiinþe
Umane, cu finaþarea generoasã din partea Ministerului Norvegian de Externe, Agenþiei Suedeze de Dezvoltare Internaþionalã
ºi Fundaþiei Oak. Salvaþi Copiii - Norvegia, Salvaþi Copiii - Marea Britanie, Salvaþi Copiii - Italia ºi Salvaþi Copii - Suedia au
furnizat, de asemenea, un important sprijin financiar ºi în ceea ce priveºte managementul programului. Programul a fost
conceput în 2001 de cãtre Bronwen Lewis, Salvaþi Copiii - Albania ºi Chris Cuninghame, Salvaþi Copiii - Marea Britanie.
Acest ghid a fost pregãtit ºi scris de Galit Wolfensohn, Coordonator Regional pentru Programul de Rãspuns la Problema
Traficului de Copiii al organizaþiei Salvaþi Copiii ºi editat de Sandra Thomsen.
Mulþumim urmãtoarelor persoane pentru comentariile ºi contribuþiile lor la textul publicaþiei: Brikena Zogaj - Salvaþi Copiii,
Albania; Archana Tamang - Salvaþi Copiii, Asia Centralã ºi de Sud; Stephen Ashby - Salvaþi Copiii, Albania; Brownen Lewis Marea Britanie; Lara Giuriato - Italia; Ola Florin - Salvaþi Copiii, Suedia; Anduena Shkurti - Salvaþi Copiii, Albania; Dana
Munteanu - Salvati Copiii, România; Robert Stratoberdha - Ajutaþi Copiii, Albania; Svetlana Roko - Copiii Lumii, Albania;
Evis Papa - Copiii Lumii, Albania; Danijela Ustic - Centru pentru Iniþiative de Politici Sociale, Croaþia; Rasa Sekulovic - Salvaþi
Copiii, Serbia; Ana Stojovic-Jankovic - Salvaþi Copiii, Muntenegru; Rrezarta Hadri Jashari - Salvaþi Copiii, Kosovo.
Mulþumiri speciale copiilor din cadrul organizaþiei "Copiii Lumii", Albania ºi tuturor copiilor care au participat la atelierele
desfãºurate la Centrul de Informare al Romilor, pentru lucrãrile artistice care ilustreazã aceastã carte.
Autorul este în special recunoscãtor faþã de toþi cei care au fost implicaþi în procesul de implementare ºi documentare cu privire
la lecþiile învãþate din proiectele pilot ºi care au împãrtãºit din viziunea ºi experienþa lor în cadrul numeroaselor vizite în teren, al
întâlnirilor regionale, rapoartelor de proiecte ºi discuþiilor permanente, precum ºi celor care au fãcut posibile toate aceste vizite
ºi întâlniri.
În Albania: Mulþumiri speciale echipei Salvaþi Copiii din Albania, care a jucat un rol major în coordonarea programului regional
ºi care, în mod generos, ne-a oferit sfaturi, cu generozitate ºi umor; în special mulþumim urmãtorilor: Stephen Ashby, Director;
Anduena Shkurti, Coordonator de Program; Brikena Zogaj, Manager Program Educaþie; Anila Meco, Director Financiar;
Voltisa Dervishi, Asistent Financiar; Sokol Muca, Administrator; Olinga Rafat, Secretar Administrativ; Vilma Prevazi,
Asistent Financiar-Administrativ ºi Brownen Lewis (Director) ºi Veslemoy Naerland (Manager de Program), care au oferit un
ajutor deosebit de important încã din fazele timpurii de implementare a programului. Adresãm mulþumiri, de asemenea,
echipei de asistenþã ºi copiilor din cadrul organizaþiilor "Ajutaþi Copiii" (Ndihme per Femijet) ºi "Copiii Lumii" (Femijet e Botes
dhe Shqiperise) din Albania, parteneri de implementare, precum ºi tuturor copiilor, tinerilor ºi animatorilor din Centrele de
Tineret din Cerik ºi Kucova.
În Croaþia: Mulþumiri echipei din cadrul Centrului pentru Iniþiative de Politici Sociale, Zagreb ºi, în special, Alexandrei Selak
Zivkovic, Director ºi Danijelei Ustic, Coordonator de Program. Mulþumim, de asemenea, ºi lui Dubravka Marusic, de la
Institutul pentru Copiii cu Probleme de Comportament (Dom Za Odgoj Djece I Mladezi), Zagreb, precum ºi educatorilor
care au implementat atelierele de lucru pe tema prevenirii traficului.

În Kosovo: Mulþumiri echipei Salvaþii Copiii din Kosovo, ºi în special lui Florija Pajaziti, Manager Adjunct de Program;
Rrezarta Hadri Jashari, Ofiþer de Informaþie pe problema Traficului de Copii; Emira Pruthi, Ofiþer de Program; Artan Bllaca,
Ofiþer de Program; Katherine Mahoney, Director. Mulþumiri, de asemena, echipelor de specialiºti ºi copiilor - parteneri de
implementare din cadrul Centrului de Tineret AKP/Podujeve din Podujeve, Centrului de Tineret din Gjakove, Centrului
pentru protecþia drepturilor copiilor din Skenderaj ºi organizaþiei "Speranþa Copiilor" din Mitrovica.
În Muntenegru: Mulþumiri echipei Salvaþi Copiii din Muntenegru, în special: Anei Stojovic-Jankovic, Coordonator de Proiect,
Marinei Lutovac, Ofiþer Program ºi lui Gordan Ivanovic, Director. Mulþumiri, de asemenea, tuturor educatorilor care au
dezvoltat ºi condus atelierele de lucru cu copiii, în mod special lui Slavisa Bukvic (Stampi) ºi Jelena Gluscevic de la Centrul
Pentru Copiii ºi Tineret, Giraffe, precum ºi Mirjanei Tejic, pentru contribuþiile lor.
În România: Mulþumiri echipi Salvaþi Copiii, în special: Gabrielei Alexandrescu - Preºedinte Executiv, Danielei Munteanu Coordonator de Program, Ginei Badiu - Asistent social, lui Petre Matei - Avocat, Danei Nicolaescu - Psiholog, Claudiei
Budnaru - Asistent social. Mulþumim, de asemenea, Roxanei Bodnãraº ºi Dianei ªerban, care au lucrat de la început în acest
proiect ºi tuturor voluntarilor care au ajutat la realizarea atelierelor de lucru. De asemenea, mulþumiri speciale sunt adresate
fetelor ºi tinerelor femei asistate care s-au întâlnit cu noi ºi ne-au împãrtã[it din experienþele lor.
În Serbia: Mulþumiri echipei Salvaþi Copiii din Serbia, în special urmãtoarelor persoane: Rasa Sekulovic, Coordonator Program
(ºi Manager al Programului de Protecþie ºi Participare ), Marko Sinadinovic (care a lucrat iniþial în calitate de Coordonator de
Program) ºi lui Andrew Dunn, Director. Mulþumiri, de asemenea, echipelor ºi copiilor din cadrul agenþiilor partenere: "Centrul
pentru Drepturile Copilului" (Centar za prava detata) din Belgrad, "Centrul de Informare al Romilor" (Romski Informativni
Centar) din Kragujevac ºi "ASTRA", Belgrad. Mulþumim echipelor Salvaþi Copiii din Marea Britanie, Italia ºi Suedia, celor care
au fost implicaþi în managementul ºi susþinerea programului, în special lui: Peter Wood - Coordonator Regional pentru
Europa, Salvaþi Copiii, Norvegia; Pippo Costella - Coordonator Program, Salvaþi Copiii, Italia; Mary Davies - Ofiþer de
Program, Europa de sud-est, Salvaþi Copiii, Marea Britanie; Leif Lahne - Salvaþi Copiii, Suedia; Judy Lister - Salvaþi Copiii,
Marea Britanie; Ola Florin - Consilier Program, Salvaþi Copiii, Suedia; Turid Heiberg - Consilier Principal, Salvaþi Copiii,
Norvegia. Mulþumim, de asemenea, lui Chris Cuninghame ºi Oliviei Lalonde - Salvaþi Copiii, Marea Britanie, care au fost
implicaþi în proiect încã de la început.
Mulþumim din inimã tututor copiilor care au participat în proiectele pilot, pentru faptul cã ne-au împãrtãsit din experienþele,
ideile ºi creativitatea lor ºi pentru cã ne-au ajutat sã aflãm mai multe despre realitãþile vieþii lor.

Prefa]\
În toat\ Europa de sud-est num\rul de cazuri de copii trafica]i înregistra]i este în cre[tere, iar copiii afla]i
în situa]ie de risc sporit, precum [i cei care au fost deja trafica]i r\mân în continuare vulnerabili de a fi
exploata]i [i abuza]i. În ciuda faptului c\ în ultimii doi ani, actorii cheie din Europa de sud-est [i-au
intensificat r\spunsurile la problema traficului de copii, totu[i, capacitatea actorilor guvernamentali [i a
altor responsabili în domeniu de a lua m\suri eficiente pentru protejarea copiilor în fa]a traficului,
r\mâne limitat\ din pricina unor mecanisme de protec]ie a copilului labile, a lipsei de resurse (materiale
[i tehnice) [i a unei în]elegeri limitate a vulnerabilit\]ii copiilor cu risc de a fi trafica]i [i a ceea ce
înseamn\ o interven]ie eficient\. Acest lucru a fost amplificat [i de e[ecul general al guvernelor atât din
Europa de vest cât [i din Europa de est de a aborda dimensiunile structurale [i de a eviden]ia cauzele
adânci ale traficlului de copii din regiune.
În mai 2002, Salva]i Copii a ini]iat un Program Regional de R\spuns la Problema Traficului de Copii din
sud-estul Europei (Regional Child Trafficking Programme in Southeast Europe), într-o încercare de a
intensifica r\spunsurile la problema traficului de copii [i de a m\ri gradul de protec]ie a copiilor trafica]i
[i a celor care risc\ s\ fie trafica]i. În parteneriat cu actorii locali [i na]ionali, Salva]i Copiii a desf\[urat
[ase interven]ii pilot în Albania, Croa]ia, Kosovo, Muntenegru [i România, interven]ii care au urm\rit
nevoile de prevenire, protec]ie [i/sau reintegrare ale acestor copii. S-a urm\rit de asemenea
împ\rt\[irea lec]iilor înv\]ate [i a recomand\rilor din proiectele pilot, la nivelul factorilor de decizie din
regiune.
Acest raport î[i propune s\ împ\rt\[easc\ din experien]ele acumulate. Raportul prezint\ cele mai
importante experien]e, înv\]\minte [i recomand\ri ale noastre [i se adreseaz\ în primul rând
practicienilor interesa]i s\ dezvolte interven]ii în traficul de copiii bazate pe drepturile copilului.
Raportul poate fi, de asemenea, de interes pentru reprezentan]ii guvernului, pentru finan]atori,
reprezentan]i ai organiza]iilor non-guvernamentale interna]ionale [i na]ionale care sunt interesate de
problema traficului de copii sau de chestiuni legate de drepturile copilului în general.
Prima parte a acestui raport prezint\ o scurt\ trecere în revist\ a principalelor probleme legate de
traficul de copii din sud-estul Europei [i traseaz\ unele principii generale de ajustare între strategiile
bazate pe respectarea drepturilor copilului [i programele de combatere a traficului.
A doua parte prezint\ exemple concrete de diferite interven]ii în traficul de copii, interven]ii dezvoltate
pe baza experien]elor acumulate în cadrul programului regional.
În prezent sunt în desf\[urare mai multe ini]iative de combatere a traficului de copii în Balcani, iar
acestea pot fi consolidate sau folosite ca puncte de plecare pentru noi ini]iative. În acela[i timp, mai
avem foarte mult de înv\]at referitor la tipurile de interven]ie eficient\, pentru cre[terea gradului de
protec]ie a copiilor trafica]i [i a celor afla]i în situa]ii de risc, precum [i în leg\tur\ cu modul de abordare
a unora dintre factorii majori care contribuie la vulnerabilitatea copiilor în fa]a exploat\rii [i abuzului.
Sper\m ca acest raport s\ poat\ juca un rol cât de mic, contribuind la acest efort [i acordând mai mult\
importan]\ opiniilor copiilor implica]i în acest proces.

Cuprins
1. Ce este traficul de copii?
2. De ce este nevoie s\ facem distinc]ia între traficul de copii [i cel de adul]i?
3. Ce se face în prezent pentru a stopa traficul de copii?
4. Ce înseamn\ o abordare bazat\ pe respectarea drepturilor copilului în interven]iile pe
problema traficului de copii?
• Cum se poate aplica în practic\ o abordare bazat\ pe respectarea drepturilor copilului?
5. Ce înseamn\ Programul Regional de R\spuns la Problema Traficului de Copii, al organiza]iei
Salva]i Copiii?
6. Ce se în]elege prin „prevenire"?
7. Ce rol poate juca con[tientizarea problemei traficului de copii în strategiile de prevenire?
• Cum pot fi folosite campaniile de informare public\?
• Cum pot fi f\cute mesajele despre trafic astfel încât ele s\ fie pe placul copiilor?
• Ce strategii pot fi folosite pentru a promova înv\]area interactiv\ despre trafic?
• Cum pot fi implica]i copiii în campaniile de con[tientizare pe tema traficului?
• Cum îi putem ajuta pe copii s\ se protejeze singuri?
• Care sunt provoc\rile întâlnite în activit\]ile de con[tientizare?
8. Ce rol pot juca r\spunsurile centrate pe comunitate în strategiile de prevenire?
• Sprijinirea familiilor [i a celor care au copii în îngrijire în crearea unui mediu protector
• Promovarea dezvolt\rii economice la nivel local
• Investi]ia în educa]ie
• Dezvoltarea resurselor comunitare pentru tineret
9. Cum se poate aplica o abordare centrat\ pe respectarea drepturilor copilului în interven]iile
la nivel de comunitate?
• Adoptarea unei abord\ri holistice
• Lucrul cu copilul `n contextul propriei sale familii [i comunit\]i
• Identificarea punctelor forte ale copiilor [i construirea unei rela]ii de încredere [i respect reciproc
• Implicarea copiilor [i a comunit\]ilor lor în planificarea [i implementarea proiectelor
• Promovarea particip\rii copiilor
• Oferirea unor oportunit\]i de includere social\ pentru copiii marginaliza]i
• Considerarea tuturor actorilor implica]i
10. Ce rol poate juca dezvoltarea capacit\]ii de r\spuns la problema trafficului?
11. Cum poate contribui coordonarea la consolidarea interven]iilor în traficul de copii?
12. Cum se pot promova, prin cooperare cu mass-media, interesele superioare ale copiilor
victime ale traficului de fiin]e umane?
13. Cum pot fi folosite ac]iunile de promovare pentru a determina schimb\ri pe termen lung
pentru copiii trafica]i [i a celor afla]i în situa]ie de risc?
14. Concluzii [i recomand\ri
Bibliografie [i resurse
Contacte
Anexa 1
Rezumatul Programului Regional de R\spuns la Problema Traficului de Copii al organiza]iei Salva]i
Copiii, Europa de sud-est
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Indrit Qerimi, 9 ani

1. Ce este traficul de copii?

„Am plecat în Grecia cu un bãrbat. În Grecia ne-a tratat
foarte rãu. M-a pus sã cer[esc pentru bani. Îi dãdeam lui to]i
banii. Obi[nuia sã mã loveascã. Încã mai am semne pe fa]ã de
la bãtãi. Am suferit mult."
- bãiat, 14 ani, victimã a traficului, Tirana, Albania

„M-au sfãtuit sã nu refuz sã dansez pentru cã pânã la urmã tot
o sã o fac dar cu un pistol la cap. Trebuie sã te por]i frumos,
altfel te omoarã."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

n fiecare an, mii de copii - bãieþi ºi fete din sud-estul Europei - sunt traficaþi pentru a fi
Îexploataþi
în scopuri comerciale. Ei sunt recrutaþi fie prin înºelãciune, fie prin constrângere sau
forþã, sunt transportaþi în interiorul sau peste graniþele naþionale ºi vânduþi în repetate rânduri.
Copiii pot fi traficaþi cu scopul de a fi exploataþi sexual, comercial, de a fi puºi la muncã forþatã,
la cerºit, la furat, la munci agricole, munci domestice sau pentru a fi daþi ilegal spre adopþie.

Ce este traficul de copii?
Prima defini]ie a traficului de persoane agreat\ la nivel interna]ional se reg\se[te în Protoculul
Na]iunilor Unite cu privire la Prevenirea, Combaterea [i Pedepsirea Traficului de Persoane, în Special
a Traficului de Femei [i Copii, protocol care vine în completarea Conven]ei ONU împotriva Crimei
Organizate Transfrontaliere („UN Convention against Transnational Organised Crime") din anul
2000, cunoscut [i sub numele de Protocolul de la Palermo. Defini]ia este urm\toarea:
„recrutarea, transportul, transferul, ad\postirea sau primirea de persoane, prin amenin]are de
recurgere sau prin recurgere la for]\ ori la alte forme de constrângere, prin r\pire, fraud\,
în[el\ciune, abuz de autoritate sau de o situa]ie de vulnerabilitate, ori prin oferirea sau acceptarea
de pl\]i ori avantaje pentru a ob]ine consim]\mântul unei persoane având autoritate asupra alteia
în scopul exploat\rii.
Exploatarea va include, ca un minim, exploatarea unor acte de prostitu]ie ale altor persoane sau
alte forme de exploatare sexual\, munc\ sau servicii prestate for]at, sclavie sau practici similare
sclaviei. Consim]\mântul unei victime a traficului de persoane de a fi exploatat\ ... va fi irelevant în
cazul în care s-a f\cut uz de unul din mijloacele descrise mai sus.
Recrutarea, transportul, transferul, ad\postirea sau primirea unui copil cu scopul de a-l exploata se
va considera ca fiind „trafic de copii", chiar [i în cazul în care acest lucru nu implic\ nici unul din
mijloacele enumerate mai sus.
„Prin „copil" se în]elege orice persoan\ cu vârsta mai mic\ de 18 ani (Art. 3)."
A[adar, traficul de copii implic\:
Transferul copilului, prin care acesta este separat de comunitatea sa.
Prezum]ia de coerci]ie, fraud\, în[el\ciune sau abuz de putere din partea traficantului.
Inten]ia de a exploata a traficantului.
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Ce este traficul de copii?

Care este magnitudinea problemei?
Nu exist\ statistici exacte referitoare la num\rul copiilor trafica]i, iar cifrele variaz\. Acest fapt se
datoreaz\ naturii clandestine a traficului combinat\ cu dificult\]ile legate de identificare a
victimelor, precum [i cu reticen]a victimelor de a raporta autorit\]ilor experien]ele prin care au
trecut, de teama unor repercursiuni. De asemenea, se simte lipsa unor defini]ii precise [i a unor
metodologii sistematizate [i comparabile de colectare a datelor.
Na]iunile Unite estimeaz\ c\, la nivel mondial, aproximativ 1,2 milioane de copii sunt trafica]i în
scopul exploat\rii prin munc\ sau sexuale, în timp ce Departamentul de Stat al SUA, estimeaz\ c\
între 800.000 [i 900.000 de femei [i copii sunt trafica]i anual, f\r\ a pune la socoteal\ [i traficul
intern (USDOS, 2003; ILO 2004).
Organiza]ia Interna]ional\ pentru Migra]ie [i Comisia European\ estimeaz\ c\ un num\r de
120.000 de femei sunt traficate anual c\tre Europa de Vest pentru a fi exploatate sexual în scopuri
comerciale, în timp ce EUROPOL [i Organiza]ia Interna]ional\ Anti-Sclavie dau estim\ri ceva mai
restrictive, referindu-se la „zeci de mii". Un procent estimativ de 10% pân\ la 30% din persoanele
traficate au sub 18 ani. Rapoartele venite de la ONG-urile de profil estimeaz\ c\ mii de b\ie]i [i
fete, mai mici de 13 ani, sunt trafica]i din [i în interiorul Europei de est în diverse scopuri, inclusiv
pentru a fi pu[i la munc\ for]at\, munci casnice, munci agricole, la cer[it [i furat. (UNICEF,
ONOHCHR, OSCE/ODIHR, 2002; EUROPOL, 2003: www.europol.net; ILO-IPEC, 2004).
Centrul Regional de Informare privind Combaterea Traficului („Regional Clearing Point on
Counter Trafficking" - RCP) raporteaz\ un procent din ce în ce mai mare de minori identifica]i în
rândul victimelor care sunt traficate cu scopul de a fi exploatate sexual în Europa de sud-est [i
faptul c\ se înregistreaz\ o tendin]\ ascendent\ în ceea ce prive[te copiii trafica]i intern (RCP
2003).

Traficul nu este o problemã nou apãrutã. Este global ca întidere ºi pare sã fi crescut în contextul
recentelor tendinþe de globalizare, inclusiv al expansiunii economiilor de piaþã libere, al
discrepanþelor din ce în ce mai acute dintre nivelele de bogãþie, al unei cereri crescute de forþã
de muncã ieftinã, al extinderii pieþelor de turism ºi al facilitãþilor din domeniul transportului ºi
comunicaþiilor internaþionale. În Europa de sud-est traficul a crescut dramatic încã de la
începutul anilor 1990 ca urmare a schimbãrilor radicale în ceea ce priveºte condiþiile sociale,
economice ºi politice ºi a impactului pe care acestea l-au avut asupra indivizilor ºi instituþiilor.
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Traficul de copii în Europa de sud-est
Traficul de copii din Europa de sud-est a crescut în ultimii zece ani. Acest fapt poate fi pus pe seama
multiplelor fr\mânt\ri economice, sociale [i politice aduse de tranzi]ia post-postcomunist\,
fr\mânt\ri agravate de conflictul armat de la mijlocul [i sfâr[itul anilor 1990. Impactul acestor
schimb\ri post-comuniste a însemnat cre[terea s\r\ciei, dezintegrarea structurilor sociale [i a
re]elelor de suport social, sl\birea institu]ional\, cre[terea valurilor de migra]ie ([i încercarea
guvernelor din ]\rile mai bogate de a st\vili aceste valuri), o cre[tere a discrimin\rilor de gen [i a
violen]ei, sl\birea statului de drept, o corup]ie practic imposibil de controlat, cre[terea crimei
organizate. Toate aceste lucruri s-au dovedit a constitui un teren propice pentru trafican]i.

Cum se întâmplã?
În cãutarea unui viitor mai bun
Copiii ºi familiile lor pot fi ademeniþi de traficanþii care fac false promisini de angajare într-un loc
de muncã, de cãsãtorie sau de oportunitãþi de educare în alte þãri. Mulþi tineri sunt atraºi de
promisiunea libertãþii personale, a demnitãþii ºi a unei mai bune calitãþi a vieþii pe care le oferã
Occidentul, în timp ce alþii vãd în asta doar o ocazie de a câºtiga bani pentru a-ºi întreþine familia ºi
pe ei înºiºi. În unele cazuri, copiii se pot angaja în cunoºtinþã de cauzã sã lucreze în industria
sexului, dar asta nu înseamnã cã realizeazã ce condiþii brutale îi aºteaptã odatã ajunºi acolo.

Recrutorii construiesc o rela]ie de încredere cu copilul
Majoritatea copiilor traficaþi sunt recrutaþi de o persoanã cunoscutã. Recrutorii pot fi bãrbaþi
sau femei, inclusiv cunoºtinþe, vecini, prieteni sau iubiþi. În unele cazuri, fete care au fost
traficate devin la rândul lor traficanþi, întorcându-se în satele natale pentru a recruta alte
persoane pe care le tenteazã cu promisiunea unui confort material ºi a unei vieþi mai bune. În
alte cazuri, în special atunci când este vorba de copii foarte mici, membrii familiei, inclusiv
unchii, mãtuºile, fraþii sau chiar mamele, sunt cei implicaþi în trafic. Multe familii poate cã nu
recunosc acest fapt ca atare, vãzându-l mai degrabã ca pe o strategie de supravieþuire a familiei
sau chiar ca pe o strategie de protejare a copilului (spre exemplu trimiterea copilului într-un loc
care promite sã-i ofere un viitor mai bun).
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Ce este traficul de copii?

Re]ele de trafic în Balcani
Re]elele de trafic sunt r\spândite peste tot în Balcani [i includ marile sindicate ale crimei
organizate, dar [i mici celule, f\r\ o structur\ specific\. Trafican]ii opereaz\ transfrontalier (spre
ex., fete traficate din Albania au fost g\site tocmai pe teritoriul Africii de Sud). Traficul pentru
exploatare sexual\ în scopuri comerciale urmeaz\ adesea acelea[i rute ca [i cel al drogurilor sau al
traficului de arme [i este considerat a treia mare categorie de afaceri ilegale din lume, generând
profituri de miliarde de dolari. Cei care implic\ în trafic copiii de vârste mici, cu scopul de a-i folosi
la munca for]at\ sau la cer[it, opereaz\ adesea independent sau în contextul unor re]ele ale crimei
organizate de mai mic\ anvergur\.

Rutele traficului
Copiii pot fi trafica]i de-a lungul grani]elor na]ionale sau interna]ionale sau chiar pe teritoriul
aceleia[i ]\ri. În Europa de sud-est, principalele ]\ri de origine (de unde copii sunt trafica]i c\tre alte
]\ri) sunt: Albania, Bulgaria, România [i Moldova; principalele ]\ri de destina]ie (unde copiii sunt
primi]i) sunt: Kosovo, Macedonia [i Bosnia [i Her]egovina; iar principalele ]\ri de tranzit (care
servesc drept punct de intrare într-o alt\ ]ar\) sunt: Serbia, Muntenegru [i Croa]ia. Aceste
categorii nu sunt fixe, având în vedere c\ mai toate ]\rile din Balcani s-ar putea înscrie în toate cele
trei categorii iar diferen]ierile între ele devin din ce în ce mai greu de f\cut. Copiii pot fi, de
asemenea, trafica]i în interiorul aceleia[i ]\ri, pentru a se evita depistarea acestui fapt, iar num\rul
cazurilor de trafic intern înregistrate este în cre[tere. Exploatarea copilului poate avea loc chiar pe
parcursul itinerariului parcurs de acesta. Tiparele traficului sunt dinamice [i se schimb\ în timp,
printre multe altele, în func]ie de: condi]iile locale, factorii cererii [i ofertei, legisla]ia cu privire la
trecerea frontierei [i cerin]ele legate de ob]inerea vizelor.

Care sunt consecin]ele traficului
de copii?
Abuz [i exploatare continuã
Exploatarea ºi abuzurile suferite de copiii traficaþi reprezintã o gravã încãlcare a drepturilor
umane pe care le au aceºti copii. Mulþi suferã abuzuri emoþionale, sexuale ºi fizice ºi sunt
exploataþi de traficanþi, proxeneþi sau clienþi. Mai rãu chiar, copiii traficaþi pot fi supuºi frecvent
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bãtãii, violului ºi torturii. Unii dintre ei sunt mutilaþi intenþionat de cãtre aºa-numiþii lor
„patroni", în scopul de a obþine profit. Libertatea lor de miºcare este adesea sever restricþionatã
ºi mulþi copiii sunt ameninþaþi cu pedepse fizice dacã nu produc destui bani sau dacã nu predau
cea mai mare parte a câºtigurilor realizate cãtre cei care îi controleazã.
Majoritatea copiilor traficaþi suferã, trãind în condiþii vitrege de viaþã ºi de muncã, au un acces
limitat la educaþie ºi îngrijire medicalã, iar mulþi riscã sã contracteze boli cu transmitere sexualã
cum este HIV/SIDA. Trãind într-un oraº strãin, separaþi de comunitãþile lor, ei au un acces
limitat la reþelele de sprijin ºi se pot trezi izolaþi ºi singuri. Ameninþãrile proliferate de proxeneþi
sau traficanþi, la adresa copiilor traficaþi sau a familiilor acestora, neîncrederea în autoritãþi, lipsa
unui statut legal ºi faptul cã nu ºtiu unde sã cearã ajuror, îi împiedicã sã încerce o evadare. În
unele cazuri, copiii dezvoltã relaþii complexe ºi/sau de dependenþã emoþionalã cu traficanþii lor
(iubindu-i ºi urându-i în acelaºi timp). Traficantul poate fi sigurul adult pe care copilul îl are
drept punct de referinþã în þara în care este exploatat. Acest lucru face foarte dificilã planificarea
ºi acþionarea în scopul evadãrii.

Provocãrile întoarcerii acasã
Copiii traficaþi care se întorc acasã se confruntã cu multe greutãþi. De multe ori, ei se întorc în
acelaºi mediu din care au fost traficaþi iniþial, cu toate cã aici condiþiile au rãmas neschimbate.
Mediile familiale abuzive, sãrãcia generalizatã, dicriminarea ºi marginalizarea socialã, lipsa unor
oportunitãþi de angajare în muncã, accesul limitat la educaþie, mecanismele insuficiente sau
absente de furnizare a asistenþei sociale, precum ºi faptul cã traficanþii sunt în libertate, sunt
doar câteva din multele probleme cu care se confruntã.
Aceste obstacole sunt mai dificil de trecut din pricina impactului pe care l-a avut asupra
copilului experienþa traficului, impact care poate include traume, pierderea încrederii,
probleme emoþionale ºi psihologice pe termen lung ºi pierderea respectului de sine.
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„Multe fete au fost traficate din Kucova... mentalitatea celor de prin aceste p\r]i face ca
întoarcerea lor acas\ s\ fie foarte dificil\ ... oamenii arat\ cu degetul [i condamn\."
- adolescent\, 16 ani, membr\ a Clubului de Tineret din Kucova, Albania

„Multe, dac\ nu chiar toate fetele traficate cu scopul de a fi exploatate sexual, acuz\ o
pierdere dramatic\ a încrederii în oameni, în prieteni, în familie [i chiar în ele însele.
Fetele pot suferi de sindromul de stres post-traumatic, au co[maruri care revin, au
dificult\]i în a se concentra, nivele foarte ridicate de disconfort, sentimente de
dependen]\ [i lipsa respectului de sine. Multe întâmpin\ dificult\]i în a se adapta la „o
via]\ normal\", spre exemplu, ele nu pot avea o slujb\ obi[nuit\, nu [tiu s\ î[i gestioneze
banii sau s\ î[i poarte singure de grij\"
- psiholog, Salva]i Copiii, România

Stigma socialã severã, respingerea de cãtre familiile lor, mediul familial dificil ºi sentimentele de
ruºine ºi vinovãþie pot complica ºi mai mult situaþia grea a copiilor traficaþi, fãcându-i sã se
simtã izolaþi ºi neînþeleºi. Lipsa unor abilitãþi sociale ºi educaþionale limiteazã capacitatea lor de
a se integra în rândul celorlalþi copii, le minimalizeazã opþiunile pentru viitor ºi sporeºte ºansele
ca ei sã fie exploataþi în mod repetat. Copiii care aleg sã depunã mãrturie împotiva traficanþilor
au de înfruntat ameninþãri la adresa securitãþii lor ºi trãiesc într-o permanentã teamã pentru ei ºi
familiile lor. Mulþi riscã sã fie retraficaþi.
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Ce anume plaseazã copiii în situa]ie de risc?
„Trãiam cu fratele meu, cu mama [i so]ul ei în satul nostru. Mergeam la liceu [i în fiecare
zi trebuia sã merg pe jos 8 kilometri de acasã la [coalã [i înapoi. So]ul mamei mele bea
alcool în fiecare zi [i de câte ori se îmbãta, mã agresa sexual. Mama mea [tia despre asta,
dar nu a fãcut nimic."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

Lipsa accesului la o protec]ie adecvatã
În majoritatea cazurilor, copiii traficaþi au suferit anterior diverse forme de exploatare ºi abuz.
Majoritatea provin din familii cu dificultãþi, familii în care principalii aducãtori de venit nu
reuºesc sã asigure copilului un sprijin ºi o protecþie adecvate. Mulþi copii traficaþi provin din
comunitãþi marginalizate social ºi/sau economic ºi ca atare, accesul lor la mecanismele de
protecþie, cum sunt serviciile sociale, oportunitãþile de câºtig, educaþia de calitate ºi alte tipuri de
servicii, este limitat. Existã, de asemenea, factori culturali care sporesc riscul copiilor de a fi
traficaþi, factori cum sunt: cãsãtoriile de la vârste fragede, tiparele de migraþie ºi rolul copiilor de
principali întreþinãtori ai familiei.
Nu existã o legãturã cauzalã directã între oricare din factorii de risc menþionaþi anterior ºi
situaþia de trafic. Spre exemplu, nu toþi copiii sãraci sunt traficaþi. Mai degrabã, vulnerabilitatea
lor trebuie înþeleasã ca o combinaþie între mai mulþi factori de risc, având în vedere opþiunile
existente, procesele de luare a deciziilor, precum ºi strategiile de supravieþuire a copiilor în
situaþii de risc ºi a familiilor acestora. Mai mult, toate aceste lucruri trebuie înþelese din
perspectiva unor contexte socio-economice ºi geo-politice mai largi. În contextul Balcanilor,
printre condiþiile cãrora þãrile în tranziþie trebuie sã le facã faþã se numãrã: discrepanþe din ce în
ce mai acute între bogaþi ºi sãraci, oportunitãþi scãzute de obþinere a unor venituri care sã
asigure un trai decent, politici de migraþie din ce în ce mai restrictive, corupþie crescutã ºi
slãbirea statului de drept, nivele crescute ale inegalitãþilor de gen, rasiale sau etnice,
discriminare ºi violenþã, mecanisme slabe de protecþie socialã, dezorganizarea economicã ºi
socialã, globalizarea transportului ºi a pieþelor ºi cererea continuã de forþã de muncã ieftinã
pentru pieþele din Occident.
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2. De ce este nevoie sã
facem distinc]ia între traficul
de copii [i cel de adul]i?

„Pãrin]ii mei nu lucreazã. Nu au bani [i de aceea fac trafic cu
noi. Pãrin]ii mei m-au traficat când aveam 9 ani. Aveau nevoie
de bani. Un bãrbat a spus cã mã ia cu el în Grecia [i le va
trimite apoi bani. M-au trimis cu el."
- bãiat, 14 ani, victimã a traficului, Tirana, Albania

„I-am cerut sã mã lase sã plec acasã. Plângeam. M-au
supravegheat în timp ce vorbeam la telefon, dar chiar [i a[a,
mama [i-a dat seama cã se întâmpla ceva foarte rãu."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

C

a ºi în cazul adulþilor, exploatarea copiilor ca urmare a traficului este o încãlcare
fundamentalã a celor mai elementare drepturi ale omului, inclusiv a dreptului la viaþã, la
demnitate ºi siguranþã, a dreptului la condiþii de muncã juste ºi favorabile, a dreptului la sãnãtate
ºi dreptului la egalitate. Toate acestea sunt drepturi pe care toate marile tratate internaþionale
privind drepturile omului le recunosc tuturor persoanelor, indiferent de sex, naþionalitate,
1
statut social, ocupaþie sau alte diferenþe .
Totuºi, spre deosebire de adulþii care sunt traficaþi, în cazul copiilor, este unanim recunoscut
faptul cã ei au nevoi speciale de protecþie, comparativ cu cele ale adulþilor, iar guvernele ºi ceilaþi
factori relevanþi au obligaþia specialã de a garanta ºi proteja drepturile acestor copii ºi de a
asigura satisfacerea nevoilor lor.
Aºadar, traficul de copii necesitã o atenþie deosebitã ºi rãspunsuri specifice datoritã
urmãtoarelor aspecte:
Vulnerabilitatea copiilor în faþa traficului. Spre exemplu, copiii sunt percepuþi de cãtre
traficanþi ca fiind mai docili ºi mai ieftini decât adulþii folosiþi în situaþii de exploatare prin
muncã; tinerii - fete ºi bãieþi - au o cãutare mai mare în industria sexului datoritã faptului cã
este mai puþin probabil sã fie infectaþi cu HIV/SIDA, iar copiii marginalizaþi sunt mai puþin
pregãtiþi sã reziste traficãrii ºi exploatãrii ºi au mai puþine oportunitãþi de a lucra într-un
mediu lipsit de exploatare decât alþi copii din aceeaºi comunitate.
Impactul psihologic, fizic ºi social al traficului de copii asupra perspectivelor de
integrare a victimelor. Spre exemplu, o traumã suferitã într-o etapã de dezvoltare
timpurie, poate avea consecinþe cu mult mai grave asupra dezvoltãrii pe termen lung a
copilului, precum ºi a vindecãrii acestuia.
Responsabilitatea legalã a statelor în direcþia garantãrii ºi protejãrii drepturilor copiilor,
aºa cum se stipuleazã în Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, precum ºi în
alte norme ºi instrumente internaþionale.

1
Salva]i Copiii Marea Britanie, „Advocacy on Child Trafficking and the Human Rights System" [Promovarea Problematicii Traficului de Copii [i
Sistemul Drepturilor Omului], MEKONG, 2003
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Copii versus adul]i?

Care este impactul negativ asupra copilui?
„Nu [tiu în cine s\ am încredere. Uneori nu am nici m\car în mine."
- adolescent\, victim\ a traficului, Bucure[ti, România
„La început, (când m-am întors) îmi era fric\ s\ ies afar\ la lumina zilei ... Mi-era fric\
s\ nu vad\ oamenii ce urât\ eram."
- adolescent\, victim\ a traficului, Bucure[ti, România
Impactul negativ al traficului [i, respectiv, al abuzului [i exploat\rii care au rezultat în urma trafic\rii
poate fi:
psihologic, incluzând aici:
sentimente de ru[ine, vinov\]ie [i pierderea respectului de sine
un sentiment al tr\d\rii [i lipsa încrederii
co[maruri, insomnie, pierderea speran]ei [i depresie
abuz de medicamente
gânduri [i tentative de sinucidere
fizic:
violen]\ fizic\, inclusiv b\t\i, torturi [i viol din partea proxene]ilor, a trafican]ilor [i/sau a
clien]ilor
contractarea unor boli cu transmitere sexual\ - ]esuturile copiilor se deterioreaz\ mai u[or,
copiii au o libertate limitat\ în negocierea unui act sexual protejat, pe lâng\ faptul c\ nu au acces
la educa]ia despre sexul protejat [i bolile cu transmitere sexual\, inclusiv HIV/SIDA
social, incluzând:
respingerea de c\tre propria familie
lipsa unor abilit\]i sociale [i educa]ionale de a se integra în rândul celorlal]i copii

Participan]ii la atelierul de lucru, Centrul de Informare al Romilor

3. Ce se face în prezent pentru
a stopa traficul de copii?

„I-am propus unei fete sã fugim. Habar nu aveam cã
proxenetul [i poli]ia erau cu ochii pe noi. Ne-au prins [i ne-au
vândut. {tiau cã o sã încercãm sã fugim. Am realizat cã nu
aveam nici o scãpare. Poli]ia ne aducea înapoi de fiecare datã."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

„Mi-au distrus actele, mi-au dat un alt nume, mi-au furat
identitatea."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

„A fost un raid al poli]iei. Proxenetul ne-a ascuns la subsol.
Am stat acolo timp de aproape o sãptãmânã. Eram disperate
[i înfometate. Am crezut cã ne-au uitat acolo."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

Programe de rãspuns: prevenire, protec]ie [i asisten]ã
Programele actuale de rãspuns la problema traficului de copii din Europa de sud-est acoperã o
diversitate de obiective, grupuri þintã, arii de operare, activitãþi ºi metode de abordare. La
modul foarte general, aceste intervenþii pot fi plasate în urmãtoarele categorii intercorelate:
prevenire, protecþie ºi asistenþã pentru persoanele traficate (inclusiv reîntoarcere ºi restabilire).
Sub incidenþa fiecãreia dintre aceste categorii cad o serie de activitãþi ºi de grupuri þintã foarte
variate cum ar fi: servicii directe pentru copiii traficaþi, dezvoltarea capacitãþii pentru furnizorii
de servicii, sprijin pentru dezvoltarea politicilor ºi a reformei legislative, stabilirea unor
mecanisme de coordonare, evaluarea ºi delimitarea exactã a serviciilor existente, etc.
Strategiile de prevenire destinate copilului urmãresc prevenirea traficãrii copiilor prin
reducerea riscurilor pentru copiii aflaþi în situaþii de risc, prin creºterea accesului lor la
mecanisme de protecþie eficiente ºi abordarea cauzelor profunde ale traficului, inclusiv
urmãrirea traficanþilor ºi a sectoarelor din care provine cererea. Activitãþile pot cuprinde:
creºterea gradului de conºtientizare pentru copiii în situaþie de risc; consolidarea mecanismelor
de protecþie a copilului la nivel naþional ºi la nivelul comunitãþii ºi dezvoltarea capacitãþii
responsabililor în domeniu de a identifica ºi proteja mai bine copiii în situaþie de risc.
Strategiile de protec]ie destinate copiilor urmãresc sã satisfacã nevoile directe de protecþie ale
copiilor traficaþi prin programe de rãspuns, prin politici sau legislaþie adecvate. Activitãþile pot
cuprinde: programe de identificare ºi recuperare a victimelor; furnizarea unor servicii care sã
satisfacã nevoile imediate ale copiilor în ceea ce priveºte securitatea, nevoia de companie,
hranã, cazare, îngrijiri medicale, consiliere ºi sprijin legal, de care aceºtia au nevoie imediat dupã
ce au fost identificaþi/recuperaþi, precum ºi în perioada iniþialã de reflecþie asupra
alternativelor2; consolidarea ºi/sau crearea unor mecanisme operaþionale de referire a cazurilor
din momentul în care copiii sunt identificaþi [i consolidarea cadrului legal necesar pentru
protecþia copiilor în þãrile de tranzit ºi cele de destinaþie, precum ºi la întoarcerea lor în þara de
origine.
Activitãþile de asisten]' urmãresc sã ajute copiii traficaþi sã treacã peste experienþa traficului, sã
îºi reconstruiascã sentimentul de încredere ºi respect de sine, sã se integreze într-un mediu
În mod ideal, acest sprijin imediat se continuã pe termen mediu [i lung prin sprijinirea (re)integrãrii lor, atât în perioada în care iau decizia voluntarã de
a se întorace acasã, precum [i dupã întoarcerea lor în ]ara de origine [i/sau în decizia lor de a rãmâne în ter]e ]ãri, dupã caz.
2
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familial nou sau în cel precedent (fie în þara de origine, fie în terþe þãri) ºi sã îi înveþe cum sã
trãiascã independent. Acest lucru presupune satisfacerea nevoilor lor pe termen mediu ºi lung
în domeniul consilierii psihologice, mediere familialã, educaþie, formare profesionalã, activitãþi
aducãtoare de venit ºi gãsirea unor soluþii pentru locuinþã pe termen lung.

„Adesea, traumele suferite de fetele care au fost traficate cu scopul de a fi exploatate
sexual sunt multiple [i î[i au originea într-o lungã istorie de abuz mental [i fizic din via]a
lor. A sprijini efectiv reintegrarea/recuperarea lor este un proces de duratã care
presupune interven]ii continue care sã urmãreascã experien]a [i cauzele adânci ale
traficului, precum [i istoria [i fondul personal ale acestor fete."
- psiholog, Salva]i Copiii, România

Cine se implicã în ini]iativele de contracarare
a traficului?
O serie de actori sunt implicaþi în iniþiativele de contracarare a traficului. Printre aceºtia se
numãrã: ministere (Ministerul de Interne, Ministerul Muncii ºi Asistenþei Sociale, Ministerul
Sãnãtãþii, Ministerul Educaþiei, Ministerul Ordinii Publice); profesioniºti din domeniul legal ºi
judiciar; poliþia ºi vameºii, consilierii ºi lucrãtorii sociali, profesorii ºi autoritãþile din domeniul
educaþiei, lucrãtorii din sãnãtate, reprezentanþii birourilor ºi oficiilor de ocupare a forþei de
muncã, organizaþiile societãþii civile, inclusiv cele care oferã servicii sociale, consiliere de
urgenþã ºi servicii de cazare ºi, nu în ultimul rând, copiii ºi comunitãþile din care fac parte. În
plus, existã o serie de actori non-guvernamentali care acþioneazã la nivel regional, naþional ºi
internaþional prin sprijinirea eforturilor depuse atât de guvern cât ºi de societatea civilã în
vederea consolidãrii rãspunsului lor la problema traficului. Coordonarea ºi cooperarea între
aceºti actori este crucialã pentru garantarea ºi protejarea drepturilor copiilor traficaþi precum ºi
ale copiilor aflaþi în situaþii de risc.
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Rãspunsuri na]ionale la problema traficului de copii în sud-estul Europei
Toate guvernele din Europa de sud-est au semnat Conven]ia Na]iunilor Unite împotriva Crimei
Organizate Transfrontaliere („UN Convention against Transnational Organised Crime") [i protocoalele
aferente acesteia [i î[i adapteaz\ în prezent legisla]iile na]ionale în vederea în\spririi pedepselor pentru
trafican]i [i, în unele cazuri, în vederea sporirii protec]iei acordate victimelor. Acordarea unei aten]ii
na]ionale sporite la problema traficului este materializat\ prin numirea unor coordonatori anti-trafic din
partea guvernelor na]ionale, prin stabilirea unor grupuri na]ionale multidisciplinare de lucru anti-trafic [i
prin adoptarea Planurilor Na]ionale de Ac]iune pentru combaterea traficului de fiin]e umane. Toate
acestea denot\ angajamentul guvernelor de a sprijini [i desf\[ura activit\]i de combatere a traficului de
persoane.
Ac]iuni concentrate pe traficul de copii
În prezent sunt în desf\[urare ini]iative speciale de combatere a traficului de copiii. În decembrie 2003,
reprezentan]ii guvernelor au semnat Declara]ia de la Sofia, prin care s-au angajat s\ formuleze planuri [i
strategii de combatere a traficului de copii care s\ acopere multiplele dimensiuni ale fenomenului. Aceasta
presupune s\:
dezvolte [i adopte standarde minime pentru tratamentul copiilor victime ale traficului, ghidându-se
dup\ liniile directoare elaborate de UNICEF de comun acord cu alte oragniza]ii interna]ionale [i nonguvernamentale;
colecteze sistematic date referitoate la traficul de copiii;
ia m\surile necesare pentru stabilirea unor proceduri eficiente de identificare rapid\ a copiilor victime
ale traficului;
adapteze procedurile speciale de referire a cazurilor în vederea asist\rii [i protej\rii copiilor trafica]i,
implicând toate institu]iile, agen]iile [i autorit\]ile relevante.
În decembrie 2003, s-au înfiin]at la nivel na]ional sub-grupuri de lucru pe problema traficului de copii, subgrupuri care func]ioneaz\ în cadrul grupurilor na]ionale multi-disciplinare anti-trafic. În martie 2004,
guvernele statelor din regiune au prezentat la Belgrad, în cadrul celei de a [asea Reuniuni a Pactului de
Stabilitate Grupul de Coordonare privind Problema Traficului de Fiin]e Umane („Stability Pact Task Force
on Trafficking in Human Beings"), proiectele Planurilor Na]ionale de Ac]iune în vederea combaterii
traficului de copiii. Întâlnirea a inclus, pentru prima dat\, [i problema traficului de copiii pentru munca
for]at\. Aten]ia acordat\ de Uniunea European\ este, de asemenea, un lucru încurajator, dup\ cum se arat\
[i în Declara]ia de la Bruxelles cu privire la Prevenirea [i Combaterea Traficului de Fiin]e Umane, adoptat\
de Consiliul European de Mini[tri, în mai 2003. În declara]ie se men]ioneaz\ vulnerabilitatea particular\ [i
nevoile speciale ale copiilor trafica]i, se stabilesc recomand\rile [i standardele de bune practici [i se
schi]eaz\, printre altele, con]inutul unei viitoare Conven]ii Europene Împotriva Traficului de Fiin]e Umane
(a[teptat\ s\ apar\ pân\ la finele anului 2004).
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Ce se face în prezent pentru a stopa traficul de copii?

Rolul actorilor na]ionali, interna]ionali [i regionali
Ini]iativele anti-trafic au fost încurajate [i facilitate de c\tre organiza]iile interna]ionale [i na]ionale,
de c\tre organismele regionale [i guvernele membre ale acestora, care au furnizat suportul tehnic
[i fondurile necesare.
Eforturile de încurajare [i consolidare a cooper\rii între ]\rile din sud-estul Europei, precum [i de
accelerare a demersurilor de combatere a traficului au fost, de asemenea, sus]inute [i de Pactul de
Stabilitate Grupul de Coordonare privind Problema Traficului de Fiin]e Umane (care activeaz\
sub auspiciile OSCE)3.
Un num\r de organiza]ii interna]ionale [i na]ionale din regiune sprijin\ ini]iativele anti-trafic,
inclusiv cele de dezvoltare a capacit\]ii de ac]iune a guvernelor [i organiza]iilor nonguvernamentale. Printre acestea se num\r\: Organiza]ia pentru Securitate [i Cooperare în Europa
(OSCE), Biroul OSCE pentru Institu]ii Democratice [i Drepturile Omului (ODIHR), Consiliul
Europei, Organiza]ia Interna]ional\ pentru Migra]ie (IOM), Centrul Interna]ional pentru
Dezvoltarea Politicilor de Migra]ie (ICMPD), Organiza]ia Interna]ional\ a Muncii (ILO),
EUROPOL, Biroul Na]iunilor Unite Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului (UNOHCHR)
[i Fondul Na]iunilor Unite pentru Copii (UNICEF).
În plus, sunt în desf\[urare o serie de interven]ii anti-trafic, cu accent pe traficul de copii, interven]ii
efectuate de organiza]iile non-guvernamentale na]ionale [i interna]ionale din regiune, printre care
Salva]i Copiii, Terre des Hommes, ECPAT, Comitetul Catolic Interna]ional pentru Migra]ie
(ICMC) [i Funda]ia La Strada.

Organizaþiile non-guvernamentale joacã un rol unic în rãspunsurile anti-trafic. Ele pot avea
relaþii apropiate cu copiii aflaþi în situaþie de risc, precum ºi cu comunitãþiile din care fac parte
aceºtia, înþelegând mai bine care sunt nevoile ºi preocupãrile grupurilor marginalizate. De
multe ori, aceste organizaþii, datoritã faptului cã sunt mai mici ºi mai puþin birocratice decât
actorii guvernamentali, pot fi mai flexibile ºi mai inovative în activitatea lor, fiind deschizãtori
de drumuri în domeniul dezvoltãrii
Pactul de Stabilitate pentru sud-estul Europei („The Stability Pact for Southeastern Europe") a înfiin]at, în septembrie 2000, Grupul de Coordonare
privind Traficul de Fiin]e Umane („Task Force on Trafficking in Human Beings") cu scopul de a îmbunãtã]i coordonarea [i coeziunea rãspunsurilor de
contracarare a traficului de persoane din regiune. Grupul de Coordonare î[i propune sã asiste actorii cheie, guvernele, organiza]iile interna]ionale,
precum [i ONG-urile care activeazã în regiune pentru o abordare mai eficientã a problemei traficului de fiin]e umane [i a abuzurilor în domeniul
drepturilor omului asociate traficului, prin stabilirea de comun acord a zonelor de interes prioritare [i prin cooperarea în cadrul activitã]ilor anti-trafic
desfã[urate pe teren. Strategia anti-trafic a Grupului de Coordonare se concentreazã pe actiuni concrete, comune, în care sunt implicate toate
sectoarele [i to]i actorii de a cãror interven]ie este nevoie pentru a contracara activitatea trafican]ilor [i pentru a asista victimele
(http://www.osce.org/attf/index.php3?sc=Introduction).
3
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4. Ce înseamnã o abordare
bazatã pe respectarea
drepturilor copilului în
interven]iile pe problema
traficului de copii?

„Când m-am hotãrât sã pãrãsesc România, nu exista nici o
[ansã pentru mine aici. Aveam un copil de crescut, pãrin]ii
mei îmi tot cereau bani, tatãl copilului plecase în Italia [i nu se
mai întorsese. Am încercat de multe ori sã-mi gãsesc de lucru
dar cine sã mã angajeze fãrã o diplomã de liceu [i cu un copil
care mã a[tepta acasã? A[a cã am crezut cã asta era ultima
mea [ansã. Am plecat în Serbia cu ajutorul unui bãrbat dar
acolo am fost vândutã [i în final m-am trezit în Sarajevo."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

Care este legãtura cu drepturile copilului?
Conven]ia Na]iunilor Unite cu Privire la Drepturile Copilului
Convenþia Naþiunilor Unite cu Privire la Drepturile Copilului (1989) reprezintã cel mai bun
instrument prin care se garanteazã ºi protejeazã interesul superior al copilului, instrument ce
trebuie sã stea în centrul unei abordãri bazate pe respectarea drepturilor în intervenþiile de
combatere a traficului de copii. Convenþia oferã cadrul legal pentru prevenirea, protecþia ºi
recuperarea copiilor traficaþi ºi/sau a copiilor care riscã sã fie traficaþi. Convenþia a fost
ratificatã, cu doar douã excepþii, de toate statele lumii.
Potrivit Convenþiei, prin trafic sunt încãlcate cinci categorii de drepturi ale copiilor:
1. dreptul la viaþã (Art. 6.1)
2. dreptul la dezvoltare (Art. 6.2)
3. dreptul la protecþie împotriva:
a) discriminãrii ºi pedepsirii (Art. 2.2)
b) violenþei fizice ºi mentale (Art.19.1)
c) exploatãrii economice (Art. 32)
d) exploatãrii sexuale (Art. 34)
e) transferului ilegal peste graniþã (Art.11)
4. dreptul la participare (Art. 12)
5. dreptul la informaþie (Art. 13)
Convenþia ONU cu privire la Drepturile Copilului stipuleazã în mod explicit, în Articolul 35
dreptul copilului de a fi protejat împotriva traficului:
„Statele pãrþi vor lua toate mãsurile necesare pe plan naþional, bilateral ºi multilateral pentru a preveni rãpirea,
vânzarea sau traficul de copii în orice scop ºi sub orice formã."
(Art. 35, Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului)
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Protocolul Opþional cu privire la Vânzarea de Copii, Prostituþia ºi Pornografia Infantilã (2000)
clarificã mai mult acest articol, definind „vânzarea de copii" ºi recunoscând traficul intern ºi cel
4
transfrontalier, precum ºi traficul individual sau pe baze organizate . Mai mult, Protocolul
Opþional prevede mãsuri obligatorii menite sã protejeze drepturile ºi interesele copilului
victimã, spre deosebire de Protocolul de la Paleromo, în care aceste prevederi sunt
discreþionare (ECAPT, 2004).

Rãspunsul organiza]iei Salva]i Copiii la problema traficului de copiii:
folosirea unui cadru adecvat, bazat pe respectarea drepturilor copilului
Salva]i Copiii conceptualizeaz\ problema traficului de copii pornind de la Articolele 6, 11, 19, 34 [i
35 ale Conven]iei Na]iunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Conven]ia stipuleaz\ dreptul
copilului de a nu fi supus traficului [i exploat\rii sexuale [i plaseaz\ statului obliga]ia de a lua
m\surile adecvate pentru prevenirea traficului de copii în orice scop.
Salva]i Copiii încearc\ s\ mearg\ dincolo de eforturile actuale anti-trafic, prin dezvoltarea unei
strategii regionale împotriva traficului care s\ abordeze problema din perspectiva respect\rii
drepturilor copilului. Acest\ perspectiv\ este unic\ pentru c\ se ]ine cont de opiniile copiilor [i de
dreptul lor la informa]ie (Articolele 12 [i 13 ale Conven]iei), atât ale victimelor traficului, cât [i ale
copiilor vulnerabili de a fi exploata]i, [i se folose[te contribu]ia lor în dezvoltarea unor programe
durabile generate de ideile copiilor. Mai departe, Salva]i Copiii se axeaz\ pe principiul fundamental
conform c\ruia toate ac]iunile trebuie întreprinse în interesul superior al copilului [i pe dreptul
copiilor de a-[i exprima liberi opiniile în chestiuni care îi privesc direct, inclusiv oferindu-le ocazia
de a face acest lucru în cadrul diverselor forumuri care au leg\tur\ cu problemele lor.

Inclusiv `n articolul 2, protocolul define[te vânzarea copiilor ca fiind „...orice act sau tranzac]ie în urma cãreia un copil este transferat de orice persoanã
sau grup de persoane cãtre o altã persoanã sau grup de persoane contra unei remunera]ii sau din oricare alte considera]ii". În plus, Art. 3 prevede cã
statele pãr]i vor veghea ca urmãtoarele acte sã fie definite drept crime, indiferent dacã sunt comise pe teritoriul na]ional sau transfrontalier, pe baze
organizate sau individuale: „Oferirea, livrarea sau acceptarea, prin orice mijloace, a unui copil cu scopul exploatãrii sexuale a acestuia; Transferul de
organe ale copilului cu scopul de a ob]ine profit; Angajarea copilului în forme de muncã for]atã."
4
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Instrumente legale
Instrumentele interna]ionale legale, aplicabile în combaterea traficului de copii cuprind:
• Protocolul Na]iunilor Unite de Prevenire, Combatere [i Pedepsire a Traficului de Persoane, în
special Femei [i Copii, protocol care vine în completarea Conven]iei Na]iunilor Unite împotriva
Crimei Organizate Transfrontaliere („UN Convention against Transnational Organised Crime"),
din 2000
• Conven]ia Na]iunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (CDC) (1989)
• Protocolul Op]ional la CDC cu privire la Vânzarea de Copii, Prostitu]ia [i Pornografia Infantil\
(2000)
• Conven]ia ILO cu privire la Interzicerea [i Ac]iunea Imediat\ în vederea Elimin\rii celor mai Grave
Forme de Munca Copiilor, Nr. C182 (1999)5
• Declara]ia Universal\ a Drepturilor Omului (1948)
• Conven]ia cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare a Femeilor (CETDF) (1979)
• Conven]ia Na]iunilor Unite Împotriva Torturii [i a altor Tratamente sau Pedepse Degradante,
Inumane sau Acte de Cruzime (1984)
• Conven]ia Interna]ional\ cu privire la Protec]ia Tuturor Muncitorilor Migran]i [i a Membrilor
Familiilor Acestora (1990)

Promovarea principiilor Conven]iei ONU cu privire
la Drepturile Copilului
Politicile ºi intervenþiile destinate copiilor traficaþi ºi copiilor în situaþie de risc ar trebui sã
vizeze garantarea ºi protejarea acestor drepturi, precum ºi sã promoveze principiile Convenþiei
Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, indiferent dacã copiii se aflã pe teritoriul sau
în afara þãrii de origine, ºi anume:
Nediscriminarea (Articolul 2). Toate drepturile se aplicã tuturor copiilor, fãrã excepþie. Este
de datoria statului sã protejeze copiii împotriva oricãrei forme de discrminare ºi sã
întreprindã acþiuni pozitive pentru promovarea drepturilor lor.
Pentru textul complet al Conven]iei ILO Nr 182 a se vedea http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/ratification/convention/text.htm Articolul 3
stipuleazã cã "... termenul de cele mai grave forme de munca copiilor se referã la (a) toate formele de sclavie sau practici similare sclaviei, cum sunt
vânzarea sau traficarea copiilor, munca în contul unei datorii, servitutea [i munca for]atã sau obligatorie, inclusiv recrutarea for]atã a copiilor pentru a fi
folosi]i în conflicte armate; (b) folosirea, procurarea sau oferirea unui copil pentru prostitu]ie, pentru producerea unor materiale sau spectacole
pornografice; (c) folosirea, procurarea sau oferirea unui copil pentru activitã]i ilicite, în special în producerea [i traficul de droguri a[a cum este definit în
tratatele interna]ionale relevante; (d) muncã, dacã - prin natura ei sau datoritã circumstan]elor în care este efectuatã - poate afecta sãnãtatea, siguran]a
sau moralul copiilor."
5
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Interesul superior al copilului (Articolul 3). Toate acþiunile care îl privesc pe copil vor avea
în vedere interesul superior al copilului.
Viaþã ºi Dezvoltare (Articolul 6). Orice copil are dreptul la viaþã. Statul are obligaþia de a
veghea la viaþa ºi dezvoltarea copilului.
Participarea (Articolul 12). Fetele ºi bãieþii au dreptul de a se implica în deciziile care îi
privesc.
Potrivit legilor internaþionale, statelor le revine responsabilitatea principalã de a respecta,
proteja ºi aduce la îndeplinire drepturile umane ale copiilor traficaþi ºi ale celor care riscã sã fie
6
traficaþi.
Guvernele din sud-estul Europei au ratificat Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului, precum ºi alte tratate referitoare la drepturile omului care interzic, explicit sau
implicit, traficul de copii. Legislaþiile naþionale interzic, de asemenea, aceste practici.
Programele anti-trafic bazate pe drepturile copilului ar trebui, aºadar, sã vizeze obligaþiile
statului, potrivit legislaþiei naþionale ºi internaþionale, de a proteja copiii împotriva traficului7.

Ghidul UNICEF cu privire la protec]ia drepturilor copiilor
victime ale traficului din sud-estul Europei
În 2003 UNICEF a conceput Ghidul pentru Protec]ia Drepturilor Copiilor Victime ale Traficului
din sud-estul Europei, ghid care traseazã standardele de bune practici cu privire la protec]ia [i
asistarea copiilor victime ale traficului, cu scopul de a oferi un model pentru guverne, agen]ii
publice [i organiza]ii non-guvernamentale na]ionale [i interna]ionale în dezvoltarea unor
proceduri pentru mecanisme de protec]ie specialã pentru copiii victime ale traficului. În prezent,
aceste modele sunt adaptate la contextele na]ionale.

Printre obliga]iile statului se numãrã: „prevenirea încãlcãrii drepturilor; investigarea ofenselor; luarea unor mãsuri adecvate de ac]iune împotriva celor
care încalcã aceste drepturi [i acordarea unor repara]ii [i compensa]ii victimelor unor astfel de ofense." (Salva]i Copiii, 2003)
7
Salva]i Copiii - Marea Britanie, „Advocacy on Child Trafficking and the Human Rights System" ["Promovarea Problematicii Traficului de Copii [i
Sistemul Drepturilor Omului"], MEKONG, 2003
6
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Cum se poate aplica în practicã o abordare
bazatã pe drepturile copilului?
Actorii implicaþi pot aplica o astfel de abordare în intervenþiile împotriva traficului de copii prin
conceperea unor programe din perspectiva respectãrii drepturilor copilului, pentru a se asigura cã
drepturile copiilor traficaþi ºi ale copiilor în situaþie de risc sunt respectate. Printr-o astfel de
abordare, drepturile umane fundamentale, politice, economice ºi sociale sunt promovate într-o
manierã care permite lãrgirea opþiunilor ºi sporirea demnitãþii, libertãþii ºi forþei umane.
Principalele caracteristici ale abordãrilor bazate pe respectarea drepturilor sunt prezentate în cele
8
ce urmeazã.

Punând copiii în centru ºi recunoscându-i ca depozitari ai drepturilor ºi
actori sociali.
Intervenþiile împotriva traficului de copii trebuie sã considere copiii ca fiind actorii principali ºi nu
receptorii pasivi ai serviciilor de asistenþã. Acestea ar trebui, cu prioritate, sã le ofere copiilor
posibilitatea de a participa activ, de a-ºi cere drepturile ºi ar trebui, de asemenea, sã creeze ºi sã
susþinã un cadru adecvat, propice copiilor.

Cerându-le guvernelor, în calitate de responsabili principali, sã rãspundã în
faþa copiilor ºi a comunitãþii internaþionale.
Intervenþiile împotriva traficului de copii ar trebui sã se adreseze guvernelor, cerându-le sã
rãspundã de garantarea ºi protejarea drepturilor copiilor traficaþi ºi a copiilor în situaþie de risc. De
asemenea, aceste intervenþii trebuie sã fie orientate în direcþia sprijinirii tuturor celor responsabili,
precum ºi a principalilor actori implicaþi, pentru a proteja mai bine drepturile copiilor.

Adoptând o perspectivã holistã, ce presupune un rãspuns multi-sectorial.
Intervenþiile împotriva traficului de copii trebuie sã priveascã holistic atât copiii cât ºi mediile lor,
pentru a putea aborda multitudinea de factori politici, economici ºi sociali care sporesc
vulnerabilitatea copiilor în faþa exploatãrii. Trebuie abordate atât consecinþele imediate ale
Child Rights Programming. How to Apply Right-Based Approaches in Programming ["Conceperea Programelor axate pe Drepturile Copilului. Cum se
aplicã abordãrile bazate pe respectarea drepturilor în conceperea programelor"], Alian]a Salva]i Copiii, 2002; Trafficking in Persons, A Gender Rights
Perspective [„Traficul de Persoane, din perspectiva drepturilor legate de gen"], UNIFEM, UNIAP
8
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traficului, cât ºi cauzele adânci ºi factorii de risc aferenþi. La nivel individual, aceºti factori de
risc pot cuprinde, între altele: violenþã domesticã, abuz psihologic ºi sexual; sprijin limitat din
partea familiei ºi a comunitãþii; sãrãcie relativã, nivele scãzute de educaþie; lipsa conºtientizãrii
cu privire la pericolele migraþiei ilegale ºi lipsa unor opþiuni sau a unei educaþii în domeniul
migraþiei legale; resurse personale limitate de activare a auto-protecþiei (spre exemplu, lipsa
respectului de sine) ºi sisteme culturale (spre exemplu, cãsãtoriile premature). La nivel
structural, factorii de risc includ inegalitãþile economice, de gen ºi etnice care se aflã în spatele
structurilor politice, economice ºi sociale ºi care au impact aspura drepturilor individuale.

Folosind abordãri construite pe standarde etice care sã urmãreascã
participarea ºi împuternicirea copiilor cu precãdere.
Intervenþiile în traficul de copii trebuie construite pornind de la punctele forte ºi capacitatea de
revenire a copiilor ºi a comunitãþilor lor, implicându-i în dezvoltarea, implementarea ºi/sau
evaluarea intervenþiilor, dupã caz. Promovarea participãrii copiilor ºi a comunitãþilor lor este o
parte crucialã a acestui proces.

Cãutând soluþii specifice ºi rãspunsuri sensibile la problema genului,
soluþii destinate acelor bãieþi ºi fete care se aflã în situaþie de risc ºi sunt
discriminaþi.
Intervenþiile în traficul de copii trebuie sã dezvolte strategii specifice pentru a identifica ºi
observa copiii care prezintã riscul cel mai mare de a fi traficaþi, þinând cont de contextele lor
specifice, socio-economice, geo-politice, de gen sau culturale. Trebuie pornit de la o înþelegere
clarã a specificului factorilor de risc la care sunt expuºi copiii în situaþie de risc, a mediului lor
protector, a opþiunilor existente ºi a dinamicii traficului de copii din comunitatea lor.

Având drept scop obþinerea unor rezultate durabile pentru copii,
urmãrind nu doar cauzele imediate ale problemelor ci ºi pe cele
structurale.
Intervenþiile în traficul de copii trebuie sã þinã cont de variabilele socio-economice ºi geopolitice mult mai largi care stau la baza vulnerabilitãþii copiilor ºi comunitãþilor lor. Acestea
includ, printre altele, discrepanþe din ce în ce mai mari între sãraci ºi bogaþi, oportunitãþi de
câºtig limitate acasã, politici de migraþie restrictive, creºterea corupþiei ºi a crimei organizate,
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mecanisme de protecþie ºi suport social slãbite ºi nivele crescute ale ingalitãþii de gen,
discriminãrii ºi violenþei.

Lucrând pe nivele multiple pentru a produce schimbãri eficiente, atât în
þãrile de origine, cât ºi în cele de destinaþie.
Întervenþiile în traficul de copii trebuie sã abordeze aceste aspecte la toate nivelele, direct,
lucrând cu copiii în situaþie de risc, cu familiile lor ºi comunitãþile din care fac parte ºi, indirect,
dezvoltând capacitatea furnizorilor de servicii adresate lor, facilitând ºi consolidând abilitãþile
principalilor responsabili, inclusiv a celor din þãrile de destinaþie, de a proteja drepturile
copiilor. De asemenea, trebuie lucrat în sensul diminuãrii cererii de copii traficaþi.

Construind parteneriate ºi alianþe cu scopul de a promova drepturile
copilului, inclusiv apelând la cooperarea regionalã ºi internaþionalã în
vederea focalizãrii asupra acelor copii care se aflã în situaþii de risc ºi care
sunt discriminaþi.
Intervenþiile în traficul de copii trebuie sã urmãreascã armonizarea ºi coordonarea strategiilor
anti-trafic în funcþie de contextul specific al fiecãrei regiuni sau þãri. Un singur actor nu poate
acoperi toate nevoile de sprijin pe care le au copiii traficaþi ºi cei aflaþi în situaþie de risc.
Stabilirea unor parteneriate cu actori din sectoare diverse, lucrul în colaborare cu autoritãþile
locale ºi naþionale ºi participarea în grupuri de lucru, ajutã la obþinerea unor schimbãri la nivel
macro ºi la pãstrarea unui echilibru al intervenþiilor în traficul de copii. Documentarea ºi
diseminarea bunelor practici poate contribui la aprofundarea colectivã a lecþiilor învãþate ºi
deci, la un rãspuns regional mai eficient. Actorii implicaþi pot face o listã cu cei care oferã
asistenþã pentru a construi un grup de sprijin alcãtuit din cei care promoveazã respectarea
drepturilor copiilor care riscã în cea mai mare mãsurã sã fie traficaþi, asigurându-se totodatã cã
interesul superior al copilului este respectat.
Actorii implicaþi trebuie sã coopereze ºi sã-ºi coordoneze acþiunile împreunã cu guvernele, cu
organizaþii regionale ºi agenþii, cu scopul de a informa asupra acelor politici ºi practici care
abordeazã cauzele adânci ale traficului, protejeazã drepturile copiilor care au fost traficaþi,
asigurându-le întoarcerea în siguranþã acasã ºi reabilitarea.
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O abordare bazatã pe respectarea drepturilor copilului

Încurajând reforma instituþionalã, legislativã ºi a politicilor în domeniu ºi
propunând un obiectiv pe termen lung, obiectiv clar stipulat de cadrul
legal internaþional la care subscriu guvernele, donatorii ºi societatea
civilã, cu interesul de a promova schimbãri pe termen lung în ceea ce
priveºte copiii.
Intervenþiile în traficul de copii trebuie sã încerce sã asigure satisfacerea nevoilor la nivel micro
prin aplicarea unor politici la nivel macro. Acest lucru înseamnã chemarea guvernelor ºi
factorilor de decizie sã asigure mecanismele ºi standardele adecvate, precum ºi sã ofere garanþii
de adaptare a legislaþiei, politicilor ºi cadrului instituþional care garanteazã ºi protejeazã
drepturile acelor copii care riscã în cea mai mare mãsurã sã fie traficaþi.
Intervenþiile în traficul de copii trebuie, de asemenea, sã contribuie la o strategie coerentã pe
termen lung, construitã în baza cadrului legal internaþional cu privire la drepturile copilului,
strategie care sã fie comunicatã în clar principalilor actori implicaþi, internalizatã de aceºtia ºi
susþinutã astfel încât strategiile sã beneficieze de resurse ºi sã fie armonizate între diferite
sectoare.
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Antonela Mejdani, 9 ani

5. Ce înseamnã Programul
Regional de Rãspuns la
Problema Traficului de Copii
al organiza]iei Salva]i Copiii?

in mai 2002 pânã în martie 2004, Salvaþi Copiii a derulat un Program Regional de Rãspuns la
D
Problema Traficului de Copiii din Europa de sud-est, în colaborare cu parteneri locali. În cadrul
programului au fost implementate ºase proiecte pilot în Albania, Croaþia, Kosovo,
Muntenegru, România ºi Serbia, cu scopul de a reduce riscurile ºi de a mãri gradul de protecþie
pentru copiii aflaþi în situaþie de risc, precum ºi pentru copiii traficaþi. Activitãþile de proiect au
fost de naturã diversã ºi au cuprins:
Creºterea conºtientizãrii ºi promovarea anumitor deprinderi de viaþã cu copiii aflaþi în
situaþie de risc;
Acordarea de sprijin educaþional, cultural ºi social la nivelul comunitãþilor, precum ºi
sprijinirea familiilor copiilor aflaþi în situaþie de risc;
Acordarea de sprijin material, legal ºi psihologic pentru copiii traficaþi care s-au întors acasã;
Dezvoltarea capacitãþii principalilor responsabili în domeniu ºi a furnizorilor de servicii
pentru a proteja mai bine copiii traficaþi ºi copiii în situaþie de risc;
Consolidarea mecanismelor de coordonare pentru îmbunãtãþirea rãspunsurilor multisectoriale;
Lucrul în direcþia schimbãrii politicilor prin promovarea problematicii traficului de copii,
9
prin acþiuni oficiale sau informale.
Proiectele au adoptat o metodã de lucru bazatã pe respectarea drepturilor copilului ºi au
încercat sã implice copiii ºi comunitãþile lor în dezvoltarea, implementarea ºi/sau evaluarea
intervenþiilor, din dorinþa de a le acorda dreptul de a-ºi exprima opinia, de a învãþa de la ei ºi de a
se asigura cã intervenþiile au fost relevante pentru nevoile ºi interesele locale. S-a aplicat o
strategie multi-sectorialã care a combinat lucrul pe diverse nivele pentru a înlesni schimbãri
eficiente. Astfel cã, spre exemplu, lucrul direct cu copiii ºi comunitãþile a fost completat ºi s-a
efectuat în paralel cu alte intervenþii cum sunt: cercetare ºi analizã în documentarea
intervenþiilor; dezvoltarea capacitãþii principalilor responsabili în domeniu în vederea sprijinirii
eforturilor lor de a proteja mai bine copiii; oficializarea mecanismelor de coordonare pentru a
putea lucra ºi cu alþi actori relevanþi în direcþia dezvoltãrii unui rãspuns colectiv, consolidat ºi
acþiuni de lobby pe lângã factorii de decizie pentru a-i determina sã facã schimbãri pe termen
lung în domeniul politicilor ºi al cadrului legislativ ºi instituþional.
9
Pentru mai multe detalii în legãturã cu Programul Regional de Rãspuns la Problema Traficului de Copii, Europa de sud-est, al Organiza]iei Salva]i
Copiii, a se vedea Anexa 1.
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O abordare bazatã pe respectarea drepturilor copilului

În urmãtoarele capitole se face o trecere în revistã a activitãþilor de prevenire a traficului de
copii, a metodelor de lucru ºi a lecþiilor învãþate, desprinse din experienþele acumulate în cadrul
10
proiectelor pilot ºi ilustrate cu exemple concrete din teren . În mod specific, eforturile de
concentarare s-au fãcut în urmãtoarele direcþii:
prevenire prin conºtientizare ºi dezvoltarea comunitãþii
dezvoltarea capacitãþii
coordonare
acþiuni de susþinere ºi promovare / lobby
colaborarea cu mass-media
Aceste informaþii provin în primul rând din experienþa specialiºtilor, a partenerilor ºi a copiilor
implicaþi în Programul Regional ºi au fost culese de autor prin combinarea mai multor
intrumente: interviuri neoficiale ºi discuþii de grup cu specialiºtii, partenerii ºi copiii din cadrul
proiectelor pilot, precum ºi observarea directã a proiectelor cu ocazia unei serii de vizite în
teren; discuþii cu specialiºtii ºi partenerii în contextul a cinci ateliere de lucru regionale
desfãºurate pe parcursul programului; rapoarte de proiect trimestriale întocmite de
coordonatorii naþionali de program; rapoarte de cercetare întocmite de echipele de proiect ºi
analiza secundarã a datelor.
Informaþia prezentatã aici nu urmãreºte sã fie exhaustivã, ci mai degrabã se doreºte a fi un
punct de plecare pentru schimbul de experienþã între practicienii în problematica traficului
de copii, cu scopul de a dezvolta intervenþii mai eficiente în viitor.

Cu toate cã unul din cele [ase proiecte pilot, respectiv Salva]i Copiii România, a inclus oferirea de sprijin pentru consilierea [i reintegrarea copiilor
victime ale traficului, s-a considerat cã acest subiect poate fi mai bine tratat într-un document separat. Salva]i Copiii a elaborat un Ghid pentru
profesioni[tii care lucreazã cu copiii victime ale traficului. Având în vedere cã toate proiectele pilot au inclus un element de con[tientizare, aceastã
activitate se bucurã de cea mai mare aten]ie în textul de fa]ã. Acest lucru nu înseamnã cã activitã]ile de con[tientizare trebuie sã aibã prioritate în fa]a
altor activitã]i de prevenire, ci doar reflectã balan]a de activitã]i din faza pilot a programului regional. Una din concluziile programului a fost cã, în munca
de prevenire, ar trebui acordatã o mai mare aten]ie cauzelor adânci ale traficului, cu activitã]ile de con[tientizare complementare, [i nu concentrãrii
eforturilor în direc]ia con[tientizãrii.
10
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Edison Mehmeti, 12 ani

6. Ce se în]elege prin
"prevenire"?

„M-am mãritat [i am fãcut un copil când aveam 16 ani.
Locuiam cu tatãl meu, cu fra]ii mei, cu so]ul [i copilul. Aveam
datorii - nu aveam nici aragaz [i nici bani pentru mâncare."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

„Mama aducea bãrba]i în casã, a[a cã eu mergeam sã dorm la
vecini. Am fost înfiatã când aveam trei ani. Am mers la o
[coalã pentru copii cu nevoi speciale. Când pãrin]ii mei
adoptivi au divor]at, m-au dat în grija mamei. Dar ea nu avea
chef de mine. Ea avea chef de bãrba]i."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

O abordare bazatã pe respectarea drepturilor
în activitã]ile de prevenire
Termenul de "prevenire" se referã la o serie largã de intervenþii anti-trafic, intervenþii care pot fi
foarte variate ca ºi conþinut, grupuri þintã sau dimensiune.
Din perspectiva respectãrii drepturilor, strategiile de prevenire ar trebui sã urmãreascã
garantarea drepturilor copiilor care riscã sã fie traficaþi, reducerea factorilor care contribuie la
acest risc ºi creºterea calitãþii ºi a numãrului de mecanisme de protecþie puse la dispoziþia
copiilor. Promovarea ºi protejarea drepturilor copiilor ar trebui sã fie, aºadar, punctul de
plecare în construirea oricãrui rãspuns de prevenire. Copiii ar trebui sã participe activ la aceste
eforturi, sã aibã ocazia de a-ºi exprima opinia ºi de a-ºi cere drepturile.
Factorii individuali de risc pot fi exacerbaþi de carenþe structurale în mecanismele naþionale de
protecþie a drepturilor copilului, carenþe care pot limita accesul copiilor aflaþi în situaþie de risc
ºi al familiilor acestora la servicii de protecþie de calitate. De cele mai multe ori, copiii au suferit
abuzuri ºi au fost exploataþi înainte de a fi traficaþi ºi, deci, creºterea accesului la un sistem
consolidat de protecþie a copilului care sã includã intervenþii de prevenire a abuzului ºi
exploatãrii, poate însemna mult în prevenirea traficului de copii. În afarã de abordarea nevoilor
de protecþie, un rãspuns holistic de prevenire ar trebui, de asemenea, sã se adreseze cauzelor
adânci ale traficului ºi sã conceapã rãspunsuri þinând cont de contextele mai largi, geo-politice
ºi socio-economice ale þãrilor de origine ºi de destinaþie.
Nu existã o formulã simplã pentru o prevenire eficientã. ªi nu e de mirare, câtã vreme factorii
de risc sunt multipli, iar dinamica traficului ºi exploatarea care rezultã de aici sunt complexe. De
fapt, a defini cu precizie care sunt copiii care au un risc major de a fi traficaþi ºi de ce, ºi a stabili
cãile de identificare a lor ºi de intervenþie eficientã, sunt principalele provocãri la care au de
rãspuns practicienii din domeniu. Este nevoie de mai mare înþelegere a factorilor de risc, a
dinamicii traficului, a proceselor de luare a deciziilor în grupurile aflate în situaþie de mare risc ºi
a opþiunilor pe care le au acestea la dispoziþie, precum ºi o evaluare sistematicã ºi criticã a
intervenþiilor actuale.
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Ce se în]elege prin „prevenire"?

Întrebãri cheie în planificarea proiectelor
Dinamica traficului de copii poate diferi semnificativ de la o ]ar\ la alta, atât în ceea ce prive[te
natura, cât [i dimensiunile fenomenului, precum [i din punct de vedere al capacit\]ii na]ionale de
r\spuns. În planificarea proiectelor pilot, echipele na]ionale din cadrul Programului Regional de
R\spuns la Problema Traficului de Copii, au efectuat studii despre situa]ia traficului de copii în
contextele na]ionale respective, realizând o eviden]\ a principalilor actori implica]i, precum [i o
analiz\ a neajunsurilor întâmpinate. În Albania [i Kosovo, rezultatele rapoartelor de cercetare pe
care Salva]i Copiii le-a comandat înainte de derualarea proiectelor pilot, au ajutat la dezvoltarea
planurilor de proiect11. Echipele de ]ar\ au încercat s\ r\spund\ la urm\toarele întreb\ri:
Care este magnitudinea traficului de copii în ]ara, ora[ul, comunitatea noastr\? Care este
natura [i dinamica traficului de copii (natura exploat\rii, strategii de recrutare, tendin]e
recente, zone vulnerabile)?
Care sunt copiii care risc\ în cea mai mare m\sur\ s\ fie trafica]i? Ce factori contribuie la
acest risc? Cum interac]ioneaz\ ace[ti factori?
Ce mecanisme de protec]ie (oficiale sau neoficiale) au la dispozi]ie copiii în
situa]ie risc sporit [i familiile lor (ce servicii exist\, care sunt actorii principali, care sunt
cadrele institu]ionale [i de politici existente, ce mecanisme de referire a cazurilor exist\)? Care
sunt sl\biciunile [i punctele forte ale actualului sistem? Unde sunt cele mai mari neajunsuri?
Ce putem oferi în ceea ce prive[te resursele, expertiza [i capacitatea de a rezolva
aceste neajunsuri, cu scopul de a reduce riscurile [i de a cre[te protec]ia? Cu cine
ar trebui s\ lucr\m? Unde [i cum anume ar trebui s\ lucr\m?

11
Daniel Renton, „Child Trafficking in Albania" [Traficul de copii în Albania], Salva]i Copiii, Albania, martie 2001; Terry Roopnaraine, „Child
Trafficking in Kosovo" [Traficul de copii în Kosovo], Salva]i Copiii, Kosovo, iulie 2002
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Valbona Zenollari, 14 ani

7. Ce rol poate juca
con[tientizarea problemei
traficului de copii în
strategiile de prevenire?

„Am acceptat propunerea de a lucra ca menajerã în Italia. Mã
gândeam cã o sã am destui bani ca sã îi pot face o surprizã
mamei de Crãciun."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

„M-am gândit cã mie nu mi se poate întâmpla a[a ceva....
prietenii mei nu erau interesa]i. Nimeni nu a spus nimic, nu ne
pãsa."
- fatã,15 ani, Muntenegru

onºtientizarea problemei traficului de copii de cãtre copii, de principalii responsabili, de
C
cãtre publicul larg si/sau sectorul din care provine cererea poate fi o componentã importantã
în cadrul unei strategii exhaustive de prevenire. Metodele de conºtientizare pot varia în funcþie
de audienþa vizatã, de impactul aºteptat ºi de resursele disponibile. Aceste metode pornesc de la
discuþii de grup care vizezã grupuri de copii, pânã la campanii mediatice destinate publicului
larg ºi trecând prin orice altceva între aceste douã limite.
Acestã secþiune analizeazã diverse metode ºi forumuri de conºtientizare cum sunt:
campanii de informare publicã
conceperea unor mesaje cu ºi pentru copii
formuri interactive, inclusiv ateliere de lucru, dezbateri ºi spectacole creative
implicarea copiilor în activitãþile de conºtientizare
promovarea auto-protecþiei
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Rolul jucat de con[tientizarea problemei traficului în strategiile de prevenire

Un nivel scãzut de con[tientizare a problemei traficului de copii
Când au fost ini]iate proiectele pilot, în mai 2002, în toate zonele de implementare a proiectelor,
nivelul de con[tientizare a problemei traficului de copiii fie era minim (atât printre copii, publicul larg,
lucr\torii de prim\ linie în domeniu, cât [i printre reprezentan]ii guvernamentali), fie ace[tia erau
dezinforma]i. În unele dintre ]\rile/entit\]ile proiectelor pilot (Croa]ia, Kosovo), s-a constatat c\
nivelul de con[tientizare era foarte sc\zut, în timp ce în altele (România, Albania, Serbia [i
Muntenegru), exista un oarecare nivel de con[tientizare, dar cu în]elegerea limitat\ a fenomenului [i
mult\ informa]ie eronat\, generat\ ca urmare a slabei acoperiri mediatice existente.
Uneori, traficul era în mod negativ asociat cu prostitu]ia [i contrabanda. În plus, traficul era adesea
identificat ca fiind o problem\ extern\ ceva ce se întâmpl\ în alte ]\ri sau altor oameni (de ex.,
femeilor str\ine) [i ca atare, exista o indiferen]\ general\ fa]\ de aceast\ problem\.
În unele cazuri, însu[i termenul de „trafic" care este un cuvânt de orgine str\in\, greu traductibil
în limbile locale era gre[it în]eles. Spre exemplu, în timpul cercet\rii în teren desf\[urate de Salva]i
Copiii Kosovo, unii dintre subiec]ii intervieva]i au confundat cuvântul „trafic" cu termenul
„accidente de trafic (rutier)". În multe cazuri, mai cu seam\ în comunit\]ile rurale conservatoare,
traficul [i asocierile sale cu sexul, violen]a, activit\]ile criminale [i prostitu]ia, era un subiect tabú,
despre care se putea vorbi doar ocolit.
În majoritatea ]\rilor incluse în proiect, se con[tientiza foarte pu]in sau chiar deloc faptul c\ existau
copii trafica]i în scopul exploat\rii sexuale sau în alte scopuri, cum sunt munca for]at\ sau cer[itul.
În ceea ce prive[te organiza]iile care activeaz\ în domeniul contracar\rii traficului, foarte pu]ine
f\ceau distinc]ia între victimele adulte [i copii [i nici una nu avea în desf\[urare programe sau
proiecte destinate copilului în mod specific.
Având în vedere acest climat, toate cele [ase proiecte au hot\rât s\ implementeze o component\
de con[tientizare în activit\]ile lor.

Strategiile de conºtientizare pot avea obiective diferite:
sã furnizeze copiilor informaþii pentru a îi ajuta sã ia decizii în cunoºtinþã de cauzã, de
exemplu, cu privire la practicile sigure de emigrare, pentru a reduce astfel ºansele de a fi
exploataþi ca urmare a traficului;
sã conºtientizeze pe principalii responsabili cu privire la datoria pe care o au faþã de copii, cât
ºi referitor la mecanismele legale ºi instituþionale de protecþie disponibile;
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sã zdruncine ideile preconcepute ale publicului larg despre trafic ºi sã promoveze
sentimente de empatie faþã de victimele traficului ºi de acceptare a lor;
sã conºtientizeze sectorul din care provine cererea sau pe potenþialii "utilizatori" ai copiilor
traficaþi cu privire la condiþiile în care sunt þinuþi copiii traficaþi ºi la repercursiunile penale
care decurg din faptul cã se contribuie la exploatarea lor.

Cum pot fi folosite campaniile de informare publicã?
Mass-media, inclusiv televiziunea, realizãrile video, radioul ºi emisiunile de divertisment, pot fi
un vehicul folositor pentru diseminarea informaþiilor despre traficul de copii cãtre o audienþã
largã. O campanie publicã de informare poate sensibiliza publicul, ca un prim pas în a încuraja
oamenii sã îºi asume responsabilitatea faþã de problematica traficului de copii, fie prin acþiuni
de lobby în favoarea unei protecþii crescute în propriile comunitãþi, fie prin condamnarea
aprobãrii tacite a exploatãrii copiilor. Astfel de campanii trebuie sã se axeze pe particularitãþile
traficului de copii ºi sã încadreze problema din perspectiva respectãrii drepturilor copiilor.

Con[tientizarea prin intermediul campaniilor în mass-media
În cadrul proiectelor din România, Kosovo [i Serbia s-au dezvoltat campanii mass-media ca parte
integrant\ a activit\]ilor de con[tientizare. Au fost produse clipuri TV/video, spoturi radio, postere
[i/sau emisiuni de divertisment despre traficul de copii, diseminate la nivel na]ional cu sprijinul
partenerilor locali, al companiilor media [i - cum a fost cazul în Kosovo [i România - cu ajutorul poli]iei.
În România [i Serbia, companii de produc]ie profesioniste au lucrat împreun\ cu echipele proiectului la
elaborarea materialelor, în timp ce în Kosovo speciali[tii în[i[i au fost cei care au elaborat materialele
publicitare în colaborare cu tineretul local implicat în producerea video-clipurilor.
Ceea ce a deosebit aceste campanii de alte campanii existente pe tema traficului a fost îndreptarea
aten]iei c\tre copil [i încercarea de a pune problema din perspectiva respect\rii drepturilor copilului.
Campaniile media nu au fost v\zute ca scop în sine, ci mai degrab\ ca f\când parte dintr-o strategie, mai
larg\, de prevenire. Campaniile s-au desf\[urat în paralel cu activit\]i complementare de prevenire,
inclusiv ateliere de lucru, activit\]i de lobby, de promovare a reform\rii politicilor.
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Cererea principala ]intã
În Kosovo, care este în principal o ]ar\ de destina]ie, proiectul a dezvoltat în paralel dou\ campanii
mass-media, vizând atât publicul larg cât [i pe clien]ii din industria sexului (sectorul din care provine
cererea), cu scopul de a-i con[tientiza cu privire la prevalen]a traficului de minori în Kosovo.
Mai exact, campania adresat\ publicului larg a urm\rit încurajarea locuitorilor din Kosovo s\
con[tientizeze faptul c\ traficul de copii este o problem\ care îi afecteaz\ ([i nu una extern\), s\ îi
alerteze în leg\tur\ cu poten]ialele pericole, precum [i s\ îi încurajeze s\ î[i asume aceast\ problem\.
Campania care a vizat sectorul din care provine cererea a urm\rit s\ con[tientizeze publicul-]int\ de
faptul c\, în industria sexului, exist\ femei care sunt de fapt minore [i care se afl\ acolo posibil
împotriva voin]ei lor [i c\ achizi]ionarea de servicii sexuale de la aceste minore este o infrac]iune
pedepsit\ de lege. Personalit\]i renumite din Kosovo au fost implicate în campania adresat\ cererii, iar
materialele au fost televizate [i difuzate la radio pe întreg teritoriul Kosovo. Salva]ii Copii Kosovo a
ob]inut cooperarea din partea Departamentului pentru Investigarea Prostitu]iei [i a Traficului ([i a
for]ei poli]iene[ti) în vederea disemin\rii materialelor tip\rite în barurile din Kosovo.

Mult prea adesea, impactul campaniilor mediatice nu este evaluat corect, iar o evaluare
adecvatã ar presupune existenþa unor metode de evaluare care la rândul lor ar cere utilizarea
intensivã a unor resurse pe care nu ºi le permit mulþi dintre actorii implicaþi. ªi totusi, ar trebui
investit mai mult în monitorizarea ºi evaluarea campaniilor publice de informare pentru a se
asigura cã resursele importante investite în astfel de iniþiative sunt justificate. În plus, ar trebui
acordat mai mult timp pentru testarea materialelor de informare publicã în rândul grupurilorþintã, pentru a fi siguri cã mesajele sunt clare ºi relevante.
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Cum pot fi fãcute mesajele despre trafic astfel încât
ele sã fie pe placul copiilor?
„Posterele afi[ate la centru sunt bune ca decora]iuni, dar totodatã îi fac pe copii sã se
gândeascã de douã ori."
- fatã, 14 ani; membrã a Clubului de tineret din Cerrik, Albania
„Traficul este un termen nou, care are o nouã defini]ie. Fenomenul în sine existã de
multã vreme. Problema este cã trãim cu el, dar li se întamplã altora, cum ar fi
persoanelor neglijate, [i nu nouã. Provocarea (în ac]iunile de con[tientizare) a fost cum
sã facem traficul relevant pentru oameni."
- psiholog, Muntenegru

Elemente cheie ale mesajelor care sunt pe placul copiilor
A elabora mesaje clare destinate copiilor cu privire la traficul de copii poate fi o mare provocare
având în vedere complexitatea acestei probleme ºi faptul cã este un subiect sensibil. Oferindule copiilor o imagine realistã asupra factorilor de risc în traficul de copii ºi dându-le sfaturi
practice despre cum se pot proteja ei înºiºi, copiii se vor simþi informaþi ºi puternici, iar nu
neajutoraþi ºi speriaþi. Materialele de informare trebuie adaptate þinând cont de vârsta, stadiul
de dezvoltare ºi contextul cultural al grupurilor þintã. Este important ca mesajele sã:
fie clare ºi uºor de înteles ºi sã fie elaborate potrivit cu vârsta ºi cultura copilului
nu sperie copiii, ci sã îi ajute sã-ºi însuºeascã moduri pozitive de auto-protec]ie
includã sfaturi practice despre ceea ce pot face copiii pentru a se proteja singuri
includã povestiri personale ale unor copii traficaþi pentru a da problemei o faþã umanã
Testarea materialelor de conºtientizare cu grupul þintã poate confirma dacã mesajele sunt clare
ºi au impactul dorit. A stabili clar cum ºi care copii vor participa, are o mare relevanþã pentru
rezultatul final al consultãrilor. Adesea, cele mai accesibile grupuri de copii pentru consultãri
nu sunt cele ale copiilor care riscã în cea mai mare mãsurã sã fie traficaþi. Ca atare, percepþiile lor
despre ce mesaje sunt eficiente pot fi diferite de cele pe care le urmareºte campania.
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Materialele de informare, constând în clipuri video, postere, broºuri ºi spoturi radio pot fi
folosite ca facând parte din campanie ºi/sau distribuite copiilor în timpul atelierelor de lucru ca
un punct de pornire a discuþiilor, pentru a nota mesajele importante la sfarºitul discuþiilor sau
ca referinþe pentru o informare ulterioarã.

Implicarea copiilor în elaborarea mesajelor
Implicarea copiilor în elaborarea mesajelor despre traficul de copii poate fi o activitate de
conºtientizare în sine. Se creazã copiilor ocazia de a gândi în profunzime asupra problemei,
pentru a prezenta semenilor lor mesaje-cheie. Copiii pot fi implicati în elaborarea materialelor
prin diverse cãi:
prin grupuri pilot care oferã un feedback ºi sugestii cu privire la cum se pot reformula
materialele de informare iniþiale
fãcând parte dintr-un grup de lucru a cãrui sarcina este de a produce materiale de informare
cu ajutorul unui profesionist în domeniu (de exemplu, un designer de graficã)
în contextul unor ateliere de lucru creative sau a unor concursuri de desen în care materialele
de informare sunt produse independent
În toate aceste cazuri, procesul de implicare a copiilor în elaborarea mesajelor este mai
important decât ceea ce produc ei de fapt. Mai mult decât atât, printr-o astfel de implicare,
copiii au ocazia de a împãrtãºi unui public larg propriile vederi.
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Tinerii concep postere de informare cu privire la traficul de copii
Un num\r de 15 tineri din dou\ ora[e din centrul Albaniei au participat în cadrul unui atelier de lucru la
elaborarea mesajelor pentru un poster cu tema traficului de copii. Tinerii, cu vârste între 13 [i 18 ani,
mai participaser\ anterior la sesiuni de formare pe problema traficului de copii [i lucraser\ cu un
moderator la elaborarea mesajelor destinate celor ca ei. Împ\r]i]i în grupuri de lucru, ei au c\utat
posibile r\spunsuri la un num\r de patru întreb\ri (Care este scopul posterului? Care este audien]a
vizat\? Care este impactul a[teptat? Care sunt sfatul [i mesajul specific?), au conceput diverse mesaje,
au discutat rezultatele fiec\rui grup în parte [i au votat pentru cel mai bun mesaj. Dup\ care, un designer
de grafic\ profesionist a încorporat mesajul final într-un poster care a fost testat într-o prim\ faz\ [i apoi
tip\rit [i diseminat în [colile [i comunit\]ile din Albania. Pe poster se poate citi:
„Traficul ne afecteaz\ pe noi to]i Ucide Viitorul
-întreab\ un cunoscut [i fii sigur de ceea ce faci
-construie[te-]i un viitor mergând la [coal\
-dac\ vrei s\ [ti mai multe, ia legatura cu centrul nostru de tineret (contacteaz\-ne)"
Exerci]iul a oferit tinerilor ocazia de a reflecta în profunzime asupra traficului de copii [i de a c\uta o
cale pentru a împ\rt\[i aceste informa]ii [i altor tineri. Posterul a reflectat întocmai opiniile tinerilor,
ceea ce i-a f\cut s\ se simt\ foarte mândri la vederea propriilor cuvinte tip\rite.

Expozi]ii itinerante de art\ creat\ de copii pe tema traficului de copii
În Serbia, partenerul local al organiza]iei Salva]i Copiii, respectiv Centrul de Informare al Romilor, a
organizat o expozi]ie de art\ creat\ de copii, unde au fost expuse desene exprimând mesaje care
militeaz\ împotriva traficului de copii. Lucr\rile au fost expuse în [colile [i centrele comunitare din
Serbia [i au fost, de asemenea, prezentate în deschiderea celui de al 6-lea Forum Ministerial al Pactului
de Stabilitate pentru Europa de sud-est, Grupul de Coordonare a Ac]iunilor pe Problematica Traficului
de Fiin]e Umane („Stability Pact for Southeastern Europe, Task Force on Trafficking in Human Beings"),
care a avut loc la Belgrad, în martie 2004. Expozi]iile au servit drept un mijloc de con[tientizare în
leg\tura cu problema traficului de copii, folosind tocmai cuvintele copiilor [i imaginile create de ei.
Desenele au fost incluse într-o publica]ie intitulat\ Prevenirea Traficului de Copii: Opiniile copiilor cu
privire la pericolele care deriv\ din traficul de fiin]e umane [i modalit\]i de protec]ie (2004).
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Implicarea copiilor în elaborarea materialelor informative necesitã însã o planificare serioasã,
timp ºi resurse, prezenþa unui moderator familiarizat cu problema traficului ºi chestiunile
legate de drepturile copilului, precum ºi procese participative. Importanþa acestora din urmã
nu poate fi subestimatã. Copiii trebuie trataþi ca parteneri egali în astfel de procese, iar
moderatorii trebuie sã câºtige ºi sã menþinã încrederea copiilor demonstrându-le respect,
luându-ºi anagajamente realiste, respectându-ºi aceste angajamente ºi asigurându-se cã ceea ce
au gândit copiii este corect încorporat ºi reprezentat în produsul final.

Ce strategii pot fi folosite pentru a promova
învã]area interactivã despre trafic?
„Credeam cã victimele au primit ce cãutau a[a am auzit de la adul]i."
- bãiat, 14 ani, formator (peer-educator), Muntenegru
„Mul]i copii au vãzut la televizor spoturi anti-trafic, spoturi care i-au lãsat confuzi, habar
nu aveau despre ce era vorba în acele spoturi."
- psiholog, Institutul pentru Copii cu Probleme de Comportament, Croa]ia

Forumuri interactive de conºtientizare cum ar fi atelierele de lucru, dezbaterile publice,
expoziþiile itinerante de artã, atelierele de artã dramaticã ºi întâlnirile comunitare pe tema
traficului de copii, pot oferi mijloacele potrivite de a implica copiii, dându-le acestora ocazia de
a rãspunde unor întrebãri ºi de a discuta în amãnunt despre aceste chestiuni. Copiii pot chiar sã
preia iniþiativa în desfaºurarea activitãþilor de conºtientizare, fie ca educatori-formatori ai
semenilor lor (peer-educators), ca organizatori ai forumurilor comunitare, ca participanþi în cadrul
manifestãrilor artistice, de teatru, radio sau dans.
Practicienii se pot folosi de contextul forumurilor interactive pentru a promova ideile despre
toleranþã ºi respect reciproc, pentru a-i ajuta pe copii sã îºi dezvolte anumite deprinderi de viaþã,
o gândire criticã ºi sã capete experienþã în colaborarea cu mass-media. Toate acestea le oferã
copiilor instrumente pentru a se proteja singuri ºi, în plus, demonstreazã cã lecþiile învãþate sunt
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relevante ºi transferabile ºi în alte domenii din viata copiilor. Practicienii se pot folosi de
contextul acestor forumuri ºi pentru a schimba ideilele preconcepute despre trafic întâlnite
printre copii ºi comunitãþi ºi pentru a explora ºi alte teme, intercorelate, despre exploatare,
relaþii de gen, rasism, inegalitãþi economice ºi sociale ºi drepturile copiilor.

Ce [tiau ini]ial copiii despre trafic
Din discu]iile cu copiii, echipele de proiect au aflat c\, în majoritatea cazurilor, principala surs\ de
informare cu privire la trafic era mass-media. Dar aceast\ informa]ie s-a demonstrat a fi incomplet\ sau
gre[it înteleas\. De exemplu, copiii, chiar dac\ auziser\ despre termenul de „trafic", nu erau siguri ce
semnifica]ie avea sau îl asociau în mod negativ cu prostitu]ia. În unele cazuri, discu]iile despre trafic au
scos la iveal\ prejudec\]i, adânc înr\d\cinate, împotriva grupurilor minoritare. Spre exemplu, copiii
români dintr-o clas\ credeau c\ to]i trafican]ii sunt romi. Majoritatea copiilor nu se sim]eau personal
amenin]a]i de riscul de a fi trafica]i, în special cei din ]\rile de tranzit sau cele de destina]ie, ]\ri în care
nici m\car nu b\nuiau c\ exist\ trafic de copii.
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Ateliere de lucru pentru con[tientizarea problemei
Atelierele de lucru au fost cea mai utilizat\ forma de desf\[urare a activit\]ilor de con[tientizare
destinate copiilor din cadrul proiectelor pilot. Atelierele s-au tinut cu grupuri mixte de b\ie]i [i fete
[i au fost concepute pentru copii [i tineri cu vârste între 9 [i 18 ani. Ateliere individuale de lucru au
fost adaptate dup\ specificul vârstei [i contextul cultural al grupului ]int\ [i au variat ca durat\,
loca]ie, num\r de copii participan]i, în func]ie de obiectivele urm\rite, resursele disponibile [i
circumstan]ele locale care au diferit semnificativ de la un proiect la altul. Diversele forme de
organizare a atelierelor de lucru au inclus:
ateliere de lucru cu durata de o or\ în clasele din ciclul primar [i secundar (cu o medie de
participare de 30-45 copii la un atelier)
ateliere de lucru de o or\ [i jum\tate în cluburile copiilor (la care au participat între 15 [i 40 de
copii la un atelier)
un ciclu de 10 ateliere cu durata de câte o or\, inserate în cadrul orelor speciale de educa]ie
[colar\ în [colile elementare [i în institu]iile pentru copiii în conflict cu legea (între 5-12 copii
participan]i într-un grup)
ateliere de lucru conduse de copii pentru copii cu durata de o or\ [i jum\tate (cu o medie de 25
de copii participan]i la fiecare atelier)
ateliere de lucru cu durata de una pân\ la dou\ ore în tabere unde locuiesc persoane
nevoite/for]ate s\ î[i p\r\seasc\ propriile locuin]e, în a[ez\rile romilor, în cluburile destinate
copiilor lipsi]i de grija [i sprijinul p\rin]ilor lor [i în mediul rural
ateliere de lucru cu durata de 90 minute împ\r]ite în dou\ p\r]i, câte unul pe s\pt\mân\, în
[colile secundare (cu 20-30 de tineri participan]i)
Principalele obiective ale acestor ateliere de lucru au fost acelea de a oferi copiilor ocazia s\ pun\
întreb\ri [i s\-[i exprime opiniile cu privire la traficul de copii, de a promova înv\]area activ\ [i,
totdodat\, de a afla care sunt preocup\rile [i opiniile copiilor în leg\tur\ cu traficul [i chestiunile
legate de trafic.
Moderatorii atelierelor au aplicat în acest scop diverse tehnici participative, tehnici adaptate în
func]ie de grupul ]int\ [i de context.
Copiii erau ner\bd\tori s\-[i exprime gândurile [i opiniile, iar discu]iile din cadrul acestor ateliere
au fost foarte animate.
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Structura atelierului de lucru
De[i specificul [i con]inutul fiec\rui atelier de lucru au fost diferite în proiectele pilot, toate au încercat
s\ încadreze chestiunea traficului de copii din perspectiva drepturilor omului, cu referire la Conven]ia
Na]iunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Detaliile au fost variate, dar toate atelierele de lucru
au acoperit urm\toarele patru componente de baz\:
1.
2.
3.
4.

Ce este traficul de copii; cum se întâmpl\; cine este implicat (traficantul, copilul traficat);
Consecin]ele traficului [i de ce sunt înc\lcate drepturile omului/copilului;
Cine este responsabil de protejarea copiilor în fa]a traficului [i cum se pot proteja singuri copiii;
Unde s\ ne adres\m pentru mai multe informa]ii.

Metode participative
„Am avut ocazia sã discutãm cu copiii ... împreunã am analizat de ce este normal ca
fiecare persoanã sã aibã dreptul de a decide unde vrea sã trãiascã, dar nu este normal ca
al]ii sã ia un copil [i sã îi spunã unde trebuie sã trãiascã. Acest lucru înseamnã
exploatare."
- educator, Croa]ia

Folosind metode participative în cadrul atelierelor de conºtientizare, se promoveazã învãþarea
activã ºi se creazã în copil sentimentul de putere. Oferindu-le copiilor ocazia sã punã întrebãri
ºi sã-ºi exprime opinia, se investeºte mai mult în procesul de învãþare, iar moderatorii obþin un
feedback cu privire la cum interpreteazã copiii informaþiile primite. Angajarea activã în dialog îi
poate încuraja pe copii sã gândeascã critic despre chestiunile legate de traficul de copii ºi despre
rolul pe care îl pot juca în protejarea lor ºi a comunitãþilor lor.
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Metodele participative pot include:
metode verbale: discutii, exerciþii de imginaþie pe o tema datã (brainstorming), dezbateri
metode vizuale: picturã, desen, modelaj, crearea de desene colective, colaje, planºe
metode care presupun spectacolul: teatru, dans, muzicã, pantomimã, jocului de rol, imitare
metode literare: compuneri, poezie, povestiri colective, articole
Este important ca aceste activitãþi sã fie urmate de o discuþie cu copiii despre ce, cum ºi de ce au
creat ceea ce au creat, pentru a încuraja o reflecþie mai profundã ºi viitoarele discuþii.
Mãsura în care un copil poate participa activ, în mod individual într-un forum interactiv
depinde în parte de timpul disponibil ºi de numãrul de copii participanþi. Spre exemplu,
atelierele de lucru de scurtã duratã (sub 60 de minute), la care participã un numãr mare de copii
(de ex. 45) le oferã moderatorilor doar posbilitatea de a disemina informaþia de bazã despre
traficul de copiii, având un feedback limitat. Atelierele mai lungi (90 de minute) sau o serie de
mai multe ateliere þinute succesiv în timp cu grupuri mai mici de copii (maximum 15) lasã
spaþiul necesar unei implicãri active a tuturor participanþilor ºi le oferã ocazia moderatorilor ºi
copiilor de a stabili un nivel de familiaritate atât unii cu altii cât ºi faþã de subiect, lucru care
permite aprofundarea discuþiilor.

Rolul moderatorului
Rolul moderatorului este crucial în determinarea succesului unui atelier de lucru participativ.
Moderatorii trebuie sã aibã cunoºtinte despre drepturile copilului, traficul de copii ºi metodele
participative. Trebuie sã fie buni vorbitori dar ºi buni ascultãtori, demonstrând respect faþã de
copii ºi modelând comportamente pozitive de toleranþã ºi respect reciproc faþã de cei care au
puncte de vedere diferite. Moderatorii trebuie sã îi facã pe copii sã se simtã în largul lor, sã îi
încurajeze sã participe activ ºi sã conducã discuþiile în aºa fel încât sã îi facã pe copii sã se simta
puternici, inclusiv furnizându-le informaþii despre ce pot face copiii, nelãsându-i sã se simtã
neputincioºi ºi speriaþi.
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Moderatorii atelierelor de lucru
„A fost o mare provocare pentru educatori, s\ [tie cum [i cât de mult le po]i spune
copiilor."
- moderator în cadrul atelierelor de lucru, Muntenegru
Moderatorii din cadrul tuturor proiectelor pilot au jucat un rol esen]ial în dezvoltarea con]inutului [i a
structurii atelierelor de lucru, în colaborare cu echipele Salva]i Copiii.
Când au început proiectele pilot, existau foarte pu]ine materiale pe tema traficului de copii care s\ fie
pe placul copiilor. Moderatorilor le-a revenit sarcina de a elabora aceste materiale pe baza informa]iilor
culese din: întalniri cu exper]i anti-trafic, informa]ii din rapoartele de combatere a traficului [i din
instruirea orientativ\ pe tema traficului de copii organizat\ de Salva]i Copiii. Accentul a fost pus pe
abordarea problemei din perspectiva drepturilor copilului [i a particip\rii, iar moderatorii au fost
încuraja]i s\ implice copiii cât se poate de mult în discu]iile [i activit\]ile din cadrul atelierelor de lucru.
Con]inutul [i structura atelierelor au fost adaptate [i îmbun\t\]ite pe baza feedback-ului primit de la
copii.
În toate proiectele pilot moderatorii au avut o varietate de profesii printre care: profesori, psihologi de
[coal\, lucr\tori sociali, animatori în cadrul unor cluburi pentru copii, studen]i de la facult\]ile de
asisten]\ social\ [i psihologie, avoca]i [i tineri educatori/formatori. Aceast\ diversitate a ad\ugat
valoare muncii. Mul]i dintre ei aveau deja experien]\ în a conduce ateliere de lucru cu copiii pe tema
drepturilor copilului [i în a lucra cu metode participative.

Manual de instruire pentru educa]ia de prevenire
Salva]i Copiii România a elaborat un manual de instruire pentru voluntarii s\i care defa[oar\ în [coli
ateliere de lucru pe tema prevenirii. Manualul de instruire acoper\ patru domenii:
1. Informa]ii generale despre traficul de copii (ob]inute din rapoarte de cercetare, documentare sau
alte materiale video)
2. Drepturile copilului [i activit\]i de combatere a traficului (inclusiv o trecere în revist\ a principiilor
Conven]iei Na]iunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu un accent special pus pe
participarea copiilor [i non-discriminare)
3. Tehnici de comunicare cu copiii (cum s\ îi ascul]i [i s\ îi în]elegi pe copii [i reguli care trebuie
respectate în lucrul cu copiii)
4. Structura atelierelor (inclusiv exemple de metode interactive, cum ar fi jocul de rol)
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Adaptarea la vârsta [i genul copiilor
Atelierele de lucru pe tema traficului de copii pot fi þinute cu copii de vârste mai mici precum ºi
cu adolescenþi, dar metodele ºi mesajele trebuie adaptate potrivit vârstei ºi stadiului de
dezvoltare al copiilor, precum ºi în funcþie de contextul cultural ºi de dinamica grupului. Copiii
mai mici au tendinþa de a fi mai receptivi la mesajele de avertizare dar se ºi sperie mult mai uºor.
Copiii mai mari ºi adolescenþii au tendinþa sã se perceapã pe sine ca fiind mai puþin vulnerabili
în faþa exploatãrii ºi abuzului dar pot fi receptivi cand e vorba sã angajeze discuþii în profunzime
despre dimensiunile politice, economice, sociale ºi de gen ale traficului ºi se aratã mai dispuºi sã
analizeze problema asumãrii responsabilitãþii individuale ºi colective în garantarea ºi protejarea
drepturilor copiilor.
Bãieþii ºi fetele reacþioneazã diferit la informaþiile prezentate în cadrul atelierelor de lucru.
Fetele se simt direct afectate de riscul potenþial de a fi traficate în special în scopul exploat'rii
sexuale comerciale. Aºa stând lucrurile, este important sã se l'rgeascã zona discuþiilor pentru a
implica atât baieþii cât ºi fetele ºi a-i determina sã se gândeascã la posibilul rol pe care îl au de
jucat fie ca victime, fie ca exploatatori ºi pentru a lãmuri ce responsabilitãþi revin fiecãruia în
lupta împotriva abuzului ºi exploatãrii.
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Cum pot fi implica]i copiii în campaniile
de con[tientizare pe tema traficului?
„Copiii sunt ambasadori printre cei asemenea lor ... Dacã un copil prime[te o informa]ie
de la al]i copii, o comunicã mai departe."
- psiholog, Institutul pentru Copii cu Probleme de Comportament, Croa]ia
„Tinerilor le-a venit greu sã creadã cã ei ar putea organiza de unii singuri o sesiune de
instruire ... [i sunt atât de mândri de realizãrile lor."
- animator adult, Centrul de Tineret din Kucova, Albania

Ini]iative conduse de copii
Copiii ºi tinerii pot prelua conducerea în activitãþile de conºtientizare a celor asemenea lor ºi a
comunitãþilor lor, activitati cum sunt: educarea copiilor de cãtre copii, dezbateri ºi forumuri ale
comunitãþii conduse de copii, activitãþi de artã, teatru, radio, dans. Astfel de iniþiative le oferã
copiilor ocazia de a-ºi dezvolta abilitãþi de lider ºi de a învãþa activ unii de la alþii.

Educarea copiilor de cãtre copii pe tema traficului de copii
În Albania, Salva]i Copiii împreun\ cu partenerul s\u local, Ajuta]i Copiii (Help the Children), au format 15
tineri pentru a deveni educatori-formatori ai celor asemenea lor (peer-educators). Formarea a avut loc în
cadrul a dou\ sesiuni de preg\tire. Cei 15 au elaborat con]inutul atelierelor de lucru pe tema traficului de
copii în colaborare cu echipa de proiect [i li s-a asigurat sprijinul în teren. În Muntenegru, Salva]i Copiii a
creat un parteneriat între educatorii tineri [i cei adul]i, pentru ca, împreun\, ace[tia s\ faciliteze organizarea
atelierelor de lucru în [coli. În România, Salva]i Copiii a lucrat cu voluntari studen]i ai facult\]ilor de
asisten]\ social\ [i psihologie care au condus atelierele de con[tientizare cu copiii din [coli.
Tinerii au sim]it c\ educarea tinerilor de c\tre tineri este o modalitate eficient\ de a comunica informa]ia,
copiii fiind mult mai aten]i la mesajele care provin tot de la copii. Tinerii educatori au vrut s\ se asigure c\
erau preg\ti]i s\ trateze subiectele sensibile care ar fi putut s\ apar\ în cadrul unui seminar pe tema
traficului de copiii [i au cerut [i primit sprijin [i instruire din partea speciali[tilor. Au fost, de asemenea,
sprijini]i în dezvoltarea abilit\]ilor lor de moderatori iar, în final, au fost foarte pl\cut surprin[i de propriile
lor realiz\ri.

52

Rolul jucat de con[tientizarea problemei traficului în strategiile de prevenire

Folosind teatrul, dansul [i arta în ini]iativele conduse de copii
Salva]i Copiii din Kosovo a oferit fonduri pentru ca tinerii membri ai cluburilor din Gjakova,
Skenderaj [i Podujeva s\ dezvolte activit\]i de con[tientizare conduse de copii pe tema traficului
de copii. Tinerii au acceptat provocarea [i au produs piese creative, inclusiv spectacole de dans,
teatru [i lucr\ri de art\ pe care le-au jucat/expus în comunit\]ile lor.
În Gjakova, tinerii din cadrul clubului de tineret al ora[ului au produs un spectacol de dans cu tema
traficului de copii (folosind metodologia dansului social) pe care l-au înregistrat pe o caset\ video
care a fost apoi diseminat\ în cluburile copiilor din localit\]ile învecinate.
În Skenderaj, un grup de tineri din Comitetul pentru Protec]ia Drepturilor Copilului a realizat o
pies\ de teatru despre experien]a unui b\iat traficat, pies\ pe care au jucat-o în [colile elementare
din regiune.
În Podujeva, un grup de copii din cadrul organiza]iei „Kosovo Action Together" a organizat o
expozi]ie de art\ în care au fost expuse picturi ale copiilor pe tema traficul de copii.
Tinerii au sim]it c\ activit\]ile creative le ofereau un mijloc alternativ de explorare [i exprimare în
chestiunea traficului de copii [i c\ spectacolele cu public ofereau o ocazia de a discuta despre
aceast\ problem\ într-o comunitate l\rgit\. Aceste proiecte au ajutat, de asemenea, copiii s\ î[i
dezvolte abilit\]i de lider [i s\ capete o mai bun\ în]elegere a ceea ce înseamn\ traficul de fiin]e
umane/copii.

Radio pentru tineret
În Muntenegru, dupã ce au participat la un seminar de con[tientizare, tinerii care se ocupau de un
post de radio [colar au hotãrât sã dedice o emisiune problemei traficului de copiii. Ei au luat
interviuri copiilor, pentru a le cere pãrerea [i apoi au conceput o [tire care a fost difuzatã la radioul
[colar cu circuit închis.
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Dezbateri ale problemei traficului de copii
„Am înv\]at mai mult din dezbateri decât din atelierele de lucru. Trebuia s\ preg\tim
argumente [i s\ tragem propriile noastre concluzii".
- b\iat, 16 ani, participant la tabara de var\ pentru dezbateri, Podgorica, Muntenegru
Salva]i Copiii Muntenegru a lucrat în cooperare cu Asocia]ia Cluburilor de Dezbateri [i Institutul
pentru o Societate Deschis\ al Cluburilor de Dezbateri din Muntenegru pentru a-i sprijini pe tineri s\
]in\ dezbateri publice pe tema traficului de copii. Tinerii au tinut dezbateri în fa]a colegilor lor în patru
[coli din ciclul secundar. Salva]i Copiii [i partenerii s\i au mai organizat, de asemenea, o dezbatere de
patru zile în cadrul unei tabere de var\ pentru 50 de muntenegreni, tineri dezavantajati, cu vârste între
14 [i 17 ani.
Copiii au fost nevoi]i s\ se pregateasc\ pentru dezbateri, f\când cercet\ri de fond [i formulând o pozi]ie
vizavi de subiectul traficului de copii, ceea ce i-a motivat s\ pun\ întreb\ri pe care altfel nu le-ar fi pus.
Competi]ia din cadrul forumului de dezabateri a motivat copiii s\ î[i asume provocarea, iar dezbaterea în
sine i-a încurajat s\ gândeasc\ critic la problema traficului de copii [i s\ se angajeze la modul cel mai activ.

Cum îi putem ajuta pe copii sã se protejeze singuri?
„Nimeni nu-[i poate imagina cu adevãrat cât de rãu este. Chiar dacã fetele care au trecut
prin aceasta î]i povestesc sau dacã ai citit undeva ... Doar trãind pe pielea ta realizezi ce
înseamnã cu adev\rat. Dar atunci e prea târziu."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România
„Posterul acesta aratã foarte drãgu], dar nu m-ar fi impresionat."
- adolescentã, victimã a traficului, despre un poster anti-trafic, Bucure[ti, Romania

În anumite cazuri, a furniza informaþii despre factorii de risc ai traficului poate sã nu fie în sine
îndeajuns pentru a proteja grupurile cu risc împotriva exploatãrii, iar copiii ºi tinerii pot decide
individual sã-ºi asume oricum riscurile.
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Ajutând copiii în situaþie de risc sã îºi consolideze mecanismele de auto-protectie poate
însemna reducerea riscului lor. Educarea unor deprinderi de viaþã poate fi folositã pentru a
întãri strategiile de auto-protecþie prin abordarea urmãtoarelor aspecte:
conºtientizare cu privire la comportamentul riscant
cum sã evalueze mai bine riscurile
cum se negociazã ieºirea din situaþii de exploatare
cum sã facã faþã unor relaþii abuzive
încrederea în sine pentru a se împotrivi presiunii sau coerciþiei
cum se construieºte respectul de sine
cunoºtinþe despre unde sã cearã ajutor

Consolidarea anumitor deprinderi de via]ã ale copiilor în situa]ie de risc
În Croa]ia, Centrul pentru Ini]iative de Politici Sociale, în cooperare cu Institutul pentru Copii cu
Probleme de Comportament, a implementat un program de prevenire a traficului de copii destinat
copiilor de [coal\ primar\, înscri[i într-un program de tratament la un Centru de Zi din Zagreb.
Programul de prevenire a constat dintr-o serie de 10 ateliere de lucru cu durata de o or\, ]inute pe
parcursul a 10 s\pt\mâni. Problema traficului de copii a fost introdus\ treptat, în contextul unei
discu]ii mai largi pe tema drepturilor copilului. Jocul de rol [i alte metode participative au fost
folosite pentru a încuraja copiii s\ experimenteze deprinderi de via]\ cum ar fi: forme non-violente
de rezolvare a conflictelor, controlul agresivit\]ii, deprinderi de comunicare [i asertivitate,
precum [i pentru a le stimula empatia fa]\ de victimele traficului.
Moderatori au fost profesorii care lucraser\ cu copiii timp de cel pu]in [ase luni [i stabiliser\ deja o
rela]ie de încredere cu ace[tia. Acest lucru a permis o discu]ie mai liber\ [i s-a putut lucra în
profunzime asupra anumitor deprinderi de via]\. Datorit\ orarului lejer al atelierelor de lucru,
copiii [i profesorii au avut timp s\ exploreze în profunzime problemele, iar interac]iunea zilnic\ a
profesorilor cu copiii i-a încurajat pe ace[tia din urm\ s\ caute sprijinul de care aveau nevoie.
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Care sunt provocãrile întâlnite în activitã]ile
de con[tientizare?
Ini]iative conduse de copii
„Am fost luatã prin surprindere. O feti]ã a venit la mine la sfâr[itul seminarului [i mi-a
spus cã na[ul ei abuza de ea."
- moderator în cadrul atelierelor de lucru, Muntenegru

Aceste ateliere de lucru pot constitui prima ocazie pe care o au copiii de a discuta probleme
legate de abuzuri sexuale ºi violenþã, iar pentru unii acest lucru poate atrage atenþia asupra
experienþelor personale de traumã sau abuz. Unii dintre aceºti copiii pot alege sã dezvãluie
aceste experienþe moderatorului, direct sau indirect, în timpul desfãºurãrii atelierului sau dupã
încheierea acestuia.
Este necesar sa fim sensibili ºi pregãtiþi sã rãspundem la expunerile copiilor în legãturã cu situaþii de
abuz, inclusiv sã ºtim cui trebuie sã ne adresãm într-o astfel de situaþie, spre binele copilului ºi fara
a-i pune în pericol siguranþa. Salvaþi Copiii a elaborat o Politicã de Protecþie a Copilului ºi dispune de
informaþii ºi resurse cu privire la protecþia copilului care ne aratã cum sã rãspundem unei situaþii de
abuz ºi exploatare a copilului, veghind la interesul superior al acestuia.

Monitorizare [i evaluare
Adesea impactul strategiilor de conºtientizare în scopul reducerii factorilor de risc ºi al cresterii
protecþiei pentru copiii în situatie de risc sporit, nu este foarte clar. Pentru a ne asigura cã astfel
de strategii au impact, este important sã definim foarte exact obiectivele ºi schimbãrile pe care
urmãrim sã le producem ºi sã elaboram strategia incluzând un plan de evaluare ºi monitorizare.
O evaluare criticã a eficienþei eforturilor de conºtientizare cu privire la reducerea riscurilor
copiilor de a fi traficaþi, ar trebui sã fie o prioritate.
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Strategii de monitorizare a atelierelor de lucru de con[tientizare
În toate proiectele pilot, moderatorii au adaptat [i îmbun\t\]it con]inutul [i structura atelierelor
de lucru pornind de la feedback-ul primit de la copii.
Implicarea activ\ a copiilor în discu]iile [i activit\]ile din cadrul atelierelor de lucru (inclusiv în
activit\]i creative, cum sunt desenul [i jocul de rol) i-a ajutat pe moderatori s\ în]eleag\ mai bine
cum gândesc copiii despre acest subiect, astfel c\ au putut adapta adecvat con]inutul atelierelor. În
afar\ de activit\]ile interactive, mecanismele de feedback au inclus una sau o combina]ie de sesiuni
de întreb\ri [i r\spunsuri, observa]ie direct\ [i chestionare. Moderatorii au consemnat feedbackul venit de la copii [i au întocmit cu regularitate rapoarte de lucru.
Moderatorii din cadrul tuturor proiectelor s-au întâlnit cu regularitate pentru a face schimb de idei
[i experien]\, pentru a revizui con]inutul, structura [i metodele atelierelor de lucru [i pentru a-[i
oferi sprijinul reciproc. Aceste întâlniri regulate au fost cruciale pentru construirea spiritului de
echip\, promovarea înv\]\rii în cadrul grupului [i îmbun\t\]irea m\surii în care atelierele r\spund
nevoilor copiilor.

Grupurile ]intã: grupurile aflate în situa]ie de risc sporit
„Tata nu mã lasã sã merg la [coalã. El spune cã acum [tiu destul [i ar trebui sã stau acasã
[i sã a[tept sã mã mãrit."
- fatã, 12 ani, Tirana, Albania

Activitãþile de conºtientizare cu copiii nu ajung în mod necesar sã atingã tocmai acei copii care
riscã în cea mai mare masurã sã fie traficaþi. Este o mare provocare a identifica ºi a ne adresa
acestor copii (copii care au abandonat [coala, copii din zone rurale îndepãrtate, copii separaþi
de familiile lor), având în vedere cã este greu sã ajungem la ei prin mijloacele convenþionale pe
care le oferã ºcolile urbane sau cluburile copiilor.
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În anumite cazuri, comunitãþile marginalizate sunt suspicioase la vederea unor strãini ºi sunt
închise oricãrui contact. Pentru a ajunge la aceste grupuri de mare risc, este nevoie de strategii ºi
materiale de informare specifice, adaptate în funcþie de locaþia geograficã, de contextul cultural
ºi socio-economic ºi de mobilitatea lor.
Strategiile de abordare în aceste cazuri pot include:
echipe mobile care vizeazã copiii strãzii, oferindu-le servicii de îngrijire medicalã
elementarã, alimente ºi informaþii
ateliere de lucru mobile ºi/sau teatre comunitare care sã se adreseze comunitãþilor rurale
îndepãrtate
parteneriate încheiate cu persoane cunoscute ºi în care comunitatea vizatã are încredere

Ateliere de lucru în a[ezãrile romilor
Salva]i Copiii Muntenegru a organizat ateliere de lucru pentru comunitã]ile de romi din a[ezãri izolate.
Accesul la aceste comunitã]i a fost facilitat de unul din educatorii participan]i la atelier care mai lucrase
anterior cu ei. Pãrin]ii au sus]inut ini]iativa, dar au insistat ca atelierele sã se ]inã mai întâi cu adul]ii [i
apoi cu copiii. Membrii comunitã]ii [i-au oferit cu generozitate locuin]ele ca loca]ie pentru desfã[urarea
atelierelor, cãci facilitã]ile erau limitate

Educarea tinerilor de cãtre tineri în zonele rurale
„Activit\]ile recreative erau foarte atr\g\toare, având în vedere c\ via]a în sate e
monoton\ ... nu au nimic de f\cut."
- animator adult, Clubul de Tineret din Kucova, Albania
Tineri educatori din centrul de tineret din Kukova au ]inut un atelier de lucru de con[tientizare în problema
traficului de copii într-un sat învecinat, de unde multe fete fuseser\ traficate. Educatorii i-au abordat pe
liderii satului [i le-au prezentat planul de activit\]i care includea [i activit\]i recreative la finalul atelierului.
Au participat 30 de s\teni, din care 25 de fete, iar la final, membrii comunit\]ii i-au invitat pe educatori s\
revin\. Atelierele de lucru conven]ionale pot oferi ocazia de a-i identifica pe copiii afla]i în situa]ie de risc
sporit, dac\ li se cere participan]ilor s\ dezv\luie informa]ii despre oricare din prietenii, membrii familiei sau
vecinii care au fost trafica]i sau pot risca acest lucru. Astfel de informa]ii pot fi apoi transmise actorilor
relevan]i, dup\ caz: serviciile sociale, poli]ia, centrele de criz\, etc.
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Când familiile sunt implicate în procesul de traficare
„Tata a vrut sa mã trimitã în Grecia. {tiam cã vrea sã mã traficheze. L-am auzit. Mi-era
fricã. Nu voiam sã merg. Auzisem pove[ti (de la al]i copii care fuseserã trafica]i) [i [tiam
cã e rãu. Tata mi-a pregãtit hainele, dar eu am fugit. Am stat departe de casã trei zile ca
sã nu mã poatã trimite."
- bãiat, 13 ani, Tirana, Albania

În cazurile în care copiii sunt traficaþi de membrii familiei, conºtientizarea cu privire la traficul
de copii în sine nu pare sã fie o strategie de intervenþie eficientã. Este posibil ca familiile sã nu
perceapã acþiunile lor drept trafic ºi sã nu recunoascã implicit elementele de exploatare
prezente. Mai mult, prin simpla furnizare de informaþii nu se atacã întregul set de factori care se
combinã, punând copiii în situaþie de risc. În asfel de cazuri trebuie explorate alte tipuri de
strategii de prevenire, inclusiv strategii bazate pe intervenþii la nivelul familiei ºi comunitãþii,
strategii prin care se încearcã satisfacerea nevoilor economice ale familiei ºi în care se lucreazã
cu pãrinþii, pentru a fi siguri cã normele ºi practicile culturale tradiþionale respectã interesul
superior al copilului.
Activitãþile de conºtientizare trebuie circumscrise unei strategii mai largi de prevenire ºi nu
trebuie considerate un scop un sine. Adesea, nu lipsa cunoºtinþelor îi determinã pe copii sã
ajungã în situaþia de a fi traficaþi, ci mai degrabã lipsa unor mecanisme de protecþie ºi a unor
oportunitãþi legale de migraþie. Mai mult, majoritatea celor care migreazã reuºesc sã îºi
12
îmbunãtãþeascã condiþiile de viaþã . Ca atare, activitãþile de conºtientizare trebuie desfãºurate
concomitent cu alte intervenþii de prevenire, complementare, pentru a aborda factori de risc
multipli (spre ex., structuri familiale slabe, vulnerabilitãþi socio-economice, acces limitat la
educaþie).

12

Ghinzburg, 2003
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Qamile Sherifi, 9 ani

8. Ce rol pot juca rãspunsurile
centrate pe comunitate în
strategiile de prevenire
a traficului de copii?

„E în regulã, voi veni]i aici [i ne da]i afi[e [i informa]ii, dar ce
ave]i de gând sã face]i cu adevãrat pentru noi [i comunitã]ile
noastre? Avem nevoie sã face]i ceva substan]ial - sã
desfã[ura]i interven]ii care sã rezolve problema [omajului, a
sãrãciei din comunitatea noastrã."
- bãiat, 16 ani, participant focus-grup, Muntenegru

ãspunsurile la problema traficului de copii care au la bazã comunitatea pot juca un rol cheie
R
în dezvoltarea unor strategii de protecþie a copilului, strategii mai largi ºi pe mai multe nivele.
Ele pot lucra în direcþia activãrii unor mecanisme de protecþie chiar în cadrul comunitãþilor în
care copiii trãiesc, se joacã, merg la ºcoalã, muncesc sau în care îºi gãsesc refugiul temporar.
Intervenþiile specifice bazate pe comunitate pot diferi foarte mult ca dimensiune ºi conþinut ºi
pot pleca de la proiecte de mai micã anvergurã, de generare a unor oportunitãþi de câºtigare a
veniturilor, pânã la înfiinþarea unor centre de tineret care sã ofere consiliere tinerilor, formare
profesionalã ºi/sau oportunitãþi de recreere. Unul din posibililele avantaje ale unei astfel de
abordãri este cã ea angajeazã comunitatea vizatã în identificarea ºi propunerea unor rãspunsuri
cu privire la factorii de risc implicaþi. De asemena, se pleacã de la resursele existente în
comunitate ºi, deci, se asigurã relevanþa ºi durabilitatea intervenþiilor ºi în acelaºi timp se
consolideazã capacitatea comunitãþii de a se proteja singurã.
Activitãþile de prevenire care au la bazã comunitatea pot lucra în sensul eliminãrii unuia sau mai
multor factori de risc pentru copii ºi familiile lor. Aceastã secþiune prezintã exemple de zone
diferite de intervenþie cum ar fi:
Sprijinirea familiei / a susþinãtorilor copiilor
Promovarea dezvoltãrii economice locale
Investiþia în educaþie
Dezvoltarea unor resurse comunitare pentru tineret
Practicienii sunt încurajaþi sã fie creativi ºi sã exploreze, împreunã cu copiii ºi comunitãþile lor,
alte potenþiale strategii ºi activitãþi de program.
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Rãspunsuri centrate pe specificul comunitã]ii

Sprijinirea famililei [i a celor care au copii
în îngrijire în crearea unui mediu protector
„Mama a pleact când eram foarte micã. Tata este alocolic. El m-a crescut. Mã acuzã
mereu cã mã duc cu bãie]ii. }ipã la mine [i mã face sã plec de acasã. Nu am unde sã mã
duc. Câteodatã mã duc la mãtu[a mea sau la un vecin."
- fatã, 14 ani, Tirana, Albania
„Pãrin]ii m-au abandonat [i am fost datã în grija rudelor. La vãrsta de 16 ani, am rãmas
însãrcinatã. Rudele m-au amenin]at cã mã dau afarã dacã nu plasam copilul într-o
institu]ie."
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

O mare parte din copiii traficaþi au suferit de mici forme de exploatare ºi abuz, inclusiv abuz
sexual ºi violenþã domesticã. Copiii cei mai expuºi sunt cei care beneficizã de foarte puþin
sprijin sau nu au nici un sprijin din partea celor care îi au în grijã. Aceºtia sunt copiii separaþi,
copiii plasaþi în instituþii, copiii din familii cu dificultãþi sau copiii strãzii.
Pãrinþii sau cei care au în îngrijire copii ºi care au acces la un sistem de servicii sociale consolidat,
prin care se oferã sprijin familiei, care se ocupã de cazurile de violenþã domesticã ºi abuz asupra
copilului ºi care prezintã alternative de locuit urmãrind interesul superior al copilului, au ºanse
mai mari de a oferi copiilor lor un mediu protector. Strategiile de prevenire a traficului de copii
pot încerca sã consolideze sistemele de protecþie a copilului în interiorul familiei ºi la nivelul
comunitãþii prin urmãtoarele tipuri de intervenþii:
sprijin de urgenþã, adãpost temporar ºi centru de consiliere pentru situaþii de crizã
echipe mobile de intervenþie (lucrãtori sociali ºi asistenþi medicali), programe de vizite la
domiciliu
consiliere familialã, sprijin ºi servicii de referire
îmbunãtãþirea informãrii ºi a serviciilor de referire între diverse sectoare (ºcoli, spitale ºi
servicii sociale)
linii telefonice cu apelare gratuitã
programe alternative de îngrijire (foster care)
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Oferirea sprijinului de urgen]ã pentru tinerii în situa]ie risc sporit
În România, dou\ surori aflate la v\rsta adolescen]ei, au fugit de acas\ dup\ ce fuseser\ abuzate sexual de
tat\l lor. Ele s-au al\turat unui grup de copiii ai str\zii [i au fost abordate de liderul grupului care a vrut s\ le
duc\ în Serbia (pentru a fi, se presupune, traficate). Uneia dintre fete i-a fost team\ [i a convins-o pe sora ei
s\ mearg\ s\ cear\ ajutor la Centru de Consiliere al organiza]iei Salva]i Copiii România.
Echipa de consiliere a plasat cele dou\ surori în grija bunicilor lor care acum le între]in pe amândou\ dintrun venit de 100 USD pe lun\. De[i surorile sunt acum în siguran]\ cu bunicii lor [i se descurc\ bine cu [coala,
exist\ momente în care viseaz\ „s\-[i încerce norocul" [i s\ plece peste hotare pentru a c\[tiga suficien]i
bani pentru ele [i bunicii lor.
Echipa de consiliere din cadrul Salva]i Copiii România, consider\ c\ aceste fete au nevoie de un întreg
pachet de servicii pentru a se reduce riscul de a accepta tenta]iile oferite de un traficant, servicii care includ
suport material substan]ial pentru alimente, rechizite [colare, transport [i medicamente, servicii de
psihoterapie pentru ele, consiliere pentru bunici [i mama lor [i consultan]\ legal\.
Din multe puncte de vedere acest caz este unic dar el indic\ o tendin]\ mai larg\ de vulnerabilitate social\
care st\ la baza factorilor de risc pentru fiecare copil de a fi traficat. Ace[tia includ medii familiale abuzive,
sprijin limitat din partea familiei, s\r\cie [i oportunit\]i economice limitate, la care se asociaz\ visul de a avea
un viitor mai bun. Pentru a fi eficiente, interven]iile trebuie s\ adopte o abordare comprehensiv\,
multidisciplinar\ [i holistic\ în tratarea acestor factori sociali, economici, culturali [i psihosociali atât de
diferi]i.

Promovarea dezvoltãrii economice la nivel local
„Eu muncesc. Adun cutii de conserve din gunoi ca sã le vând. Dacã nu gãsesc nici una
înseamnã cã nu avem ce mânca. "
- bãiat, 9 ani, Tirana, Albania
„Traficul ne afecteazã sub aspectul situa]iei economice de aici, care este cu adevãrat
grea... pãrin]ii no[tri se zbat pentru noi, au greutã]i, cãutãm oportunitã]i în afara ]ãrii. "
- bãiat, 15 ani, membru al clubului de tineret, Cerrik, Albania
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Sãrãcia este unul din factorii principali care contribuie la trafic, prin faptul cã sporeºte
vulnerabilitatea copiilor ºi a familiilor lor, ceea ce îi poate expune la riscuri mai mari de
exploatare ºi abuz. Comunitãþile marginalizate economic au mai puþin acces la servicii sociale,
educaþie de calitate ºi alte mecanisme de sprijin care pot servi drept mecanisme de protecþie.
Aici, sãrãcia este înþeleasã în sens relativ ºi nu absolut, ºi ar trebui analizatã în contextul lipsei de
oportunitãþi de acasã, al inegalitãþilor de gen, etnice ºi rasiale ºi al discriminãrii, iar în cazul
tineretului, trebuie þinut cont de dorinþa fireascã a unui tânãr de a pleca. Acest lucru nu
înseamnã cã toþi copiii sãraci sunt traficaþi, dar trebuie sã recunoaºtem inegalitãþile geo-politice,
socio-economice ºi structurale care induc vulnerabilitatea ºi care caracterizeazã o mare parte a
fluxului de trafic (de la rural la urban, de la regiuni sau þãri subdezvoltate la unele mai
dezvolatate, etc ).
Este mai puþin probabil ca adulþii care au acces la oportunitãþi viabile de cãºtigare a veniturilor
sã se bazeze pe contribuþia copiilor lor la venitul familiei. Ca urmare, copiii ºi familiile din acest
caz lor au un mai mare acces la mecanisme de protecþie. Strategiile de prevenire a traficului de
copii pot încerca sã diminueze vulnerabilitatea economicã a copiilor aflaþi în situaþie de risc ºi a
familiilor acestora prin activitãþi ca:
sprijinirea formãrii profesionale ºi a angajãrii tinerilor ºi adulþilor într-un loc de muncã
oferirea unor condiþii de muncã corecte, sigure ºi care respectã normele de sãnãtate
sprijinirea dezvoltãrii unor mici afaceri locale
sprijinirea programelor de creditare ºi economisire
oferirea de sprijin material de urgenþã, pe termen scurt, pentru familii
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Investi]ia în educa]ie
„Obi[nuiam sã merg la [coalã (în clasa întâi) dar mã îmbolnãveam mereu [i copiii erau
rãi cu mine. Am abandonat. Vreau sã merg la [coalã, dar nu îmi mai dau voie pentru cã
am lipsit prea mult."
- bãiat, 15 ani, Tirana, Albania
„Nu am mers niciodatã la [coalã. Pãrin]ii mã iubesc dar nu au cu ce sã mã trimitã la
[coalã [i nu îi intereseazã educa]ia mea."
- fatã, 10 ani, Tirana, Albania
„Vreau sã am o meserie. Dacã învã] la [coalã, dupã aceea pot avea o meserie ... Atunci
pot sã-mi ajut familia [i copiii. Via]a mea va fi mai bunã decât a pãrin]ilor mei. Ei [tiu
foate pu]ine. Vreau sã [tiu mai mult [i sã îmi ajut copiii cînd o sã mã cãsãtoresc."
- fatã, 14 ani, Tirana, Albania

O mare parte din copiii traficaþi nu au absolvit ciclul secundar de educaþie, iar mulþi dintre copiii
mai mici care sunt traficaþi nu au mers niciodatã la ºcoalã. Fetele ºi copiii care provin din
grupuri minoritare marginalizate sunt cu atât mai dezavantajaþi când vine vorba despre accesul
la o educaþie de calitate. Familiile nu vãd ca ºcoala sã le ofere copiilor lor anumite deprinderi
folositoare (sau, în cazul minoritãþilor, nu regãsesc în aceastã instituþie expresia propriei culturi)
ºi, ca atare, nu considerã ºcoala o prioritate, contribuind astfel la creºterea ratei abandonului,
dar ºi a factorilor de risc în rândul acestor copii.
Oferindu-le copiilor ºi tinerilor oportunitãþi pentru a-ºi dezvolta deprinderi de viaþã, fie printr-o
educaþie elementarã, fie prin formare profesionalã, îi ajutãm sã capete încredere în ei, le cresc
ºansele de a se angaja într-un loc de muncã sigur ºi de a avea un vitor mai bun. În plus, copiii
care merg cu regularitate la ºcoalã au acces permament la o reþea de securitate socialã la care nu
ar putea ajunge altfel. În acest fel, ºansele lor de a fi exploataþi ca urmare a traficului sunt reduse.
Strategiile de prevenire axate pe educaþie pot include sprijinirea unor activitãþi de educaþie,
formalã sau non-formalã cum sunt:
cursuri de alfabetizare ºi educaþie elementarã pentru copiii care nu merg la ºcoalã
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cursuri de formare profesionalã pentru adolescenþii care nu merg la ºcoalã
instruirea copiilor în situaþie de risc, învãþându-i deprinderi pentru viaþã ºi abilitãþi de lider
acþiuni ºi programe de integrare pentru fetele ºi copiii care provin din grupuri minoritare
dezavantajate
programe de monitorizare a frecvenþei ºcolare

Program de reintegrare [colarã
„Copiii Lumii - Albania" este o organiza]ie non-guvernamental\ local\ care de]ine un centru socioeducativ pentru copiii în situa]ie de risc [i copii trafica]i, situat în centrul cartierului Kinostudio, unul
din cele mai s\race cartiere ale Tiranei. Familiile de aici se confrunt\ cu multe greut\]i: s\r\cie, [omaj,
violen]\ domestic\, abuz de substan]e, nivele sc\zute de educa]ie, marginalizare socio-economic\ [i
lipsa accesului la servicii de asisten]\. Mul]i dintre copiii din acest cartier nu au mers niciodat\ la
[coal\, au abandonat [coala sau sunt în pericol de a o abandona. De multe ori, familiile lor nu v\d în
[coal\ o prioritate [i prefer\ s\ îi pun\ pe copiii s\ contribuie la venitul familiei, trimi]ându-i în strad\
la munc\ sau la cer[it. Unii dintre copii acestei comunit\]i au fost trafica]i în Grecia sau Italia de c\tre
membrii familiei. C\s\toriile de la vârste fragede sunt un lucru obi[niut, exist\ fete care sunt
c\s\torite la 12 ani.
Scopul centrului este de a reduce riscurile pentru copiii trafica]i, copiii str\zii, fete [i b\ie]i care au
abandonat [coala, oferindu-le sprijin în domeniul educa]iei, consilierii psiho-sociale [i al rela]iilor de
familie.
Echipa de asisten]i sociali [i educatori ai organiza]iei Copiii Lumii - Albania desf\[oar\ activit\]i în
cadrul centrului [i ac]iuni de interven]ie mobil\ destinate copiilor [i familiilor lor. Exist\ un program
de reintegarare [colar\ care presupune trei direc]ii de ac]iune: educa]ie elementar\ pentru
adolescen]ii care nu au fost niciodat\ la [coal\; educa]ie pentru a ajuta elevii ceva mai avansa]i s\
ob]in\ calificative pentru a se înscrie într-o clas\ normal\ [i un program de integare prin care se
monitorizeaz\ [i sprijin\ copiii care urmeaz\ cursuri în [colile publice. Copiilor mai mari le sunt
oferite cursuri de formare profesional\ [i sunt apoi ajuta]i s\-[i g\seasc\ o slujb\.
Echipa centrului a observat o schimbare enorm\ la ace[ti copii de când au fost prelua]i de centru. Au
devenit mult mai încrez\tori în sine, mai deschi[i [i mai comunicativi cu echipa de asisten]\ [i cu al]i
copii, iar unii î[i asum\ roluri de lider în cadrul centrului, inclusiv de mentori pentru ceilal]i copii.
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Dezvoltarea resurselor comunitare pentru tineri
„Mul]i dintre copiii de aici sunt în situa]ie de risc. Nimeni nu îi sprijinã. Copiii de aici nu au
un loc unde sã cearã ajutor."
- fatã, 14 ani, membrã a Clubului de Tineret, Cerrik, Albania
„Nu avem nimic altceva de fãcut, decât sã ne uitãm la copaci [i sã privim cum cre[te
iarba. "
- bãiat, 10 ani, în timpul consultãrilor cu comunitatea, Cerrik, Albania
„În Kucova existã pu]ine oportunitã]i de a-]i exprima talentul [i abilitã]ile. Mentalitatea
opacã ne împiedicã sã exprimãm cine suntem [i de ce suntem în stare."
- fatã, 15 ani, membrã în consiliul de conducere [i peer-trainer, Clubul de Tineret din Kucova, Albania

Copiii traficaþi provin adesea din medii care nu le pot oferi protecþie ºi sprijin adecvat.
Resursele din cadrul comunitãþii lãrgite sunt, de asemenea, limitate pentru copiii ºi tinerii aflaþi
în situaþii de risc. Aceºtia se pot trezi izolaþi, fãrã sã aibã modele pozitive sau persoane cãrora sã
le cearã ajutor. Acest lucru poate spori ºansele lor de a adopta un comportament de acceptare a
riscurilor.
Sprijinirea copiilor în situaþii de risc se poate face prin oferirea unor servicii ºi resurse
comunitare care sã le ofere acestora ocazia de a socializa, de a-ºi dezvolta anumite deprinderi ºi
de a întâlni modele pozitive. Astfel de intervenþii pot include:
centre de tineret ºi cluburi de tineret
programe de intervenþie adresate tinerilor aflaþi în situaþii de risc
sprijin ºi consiliere din partea altor tineri ca ei, discuþii de grup între tineri
legarea de prietenii între tineri
formarea deprinderilor de lider
oportunitãþi de a dezvolta iniþiative conduse de tineri
oportunitãþi de recreere sãnãtoase
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Centre de tineret
„Ne sim]im liberi (la centrul de tineret) pentru cã este creat special pentru noi. Noi
suntem o parte din centru ... Noi suntem centrul."
- fatã, 15 ani, membrã a Clubului de Tineret, Kucova, Albania
„Mã simt bine aici ... Am prieteni aici ... suntem liberi sã spunem ce gândim."
- bãiat, 16 ani, membru al Clubului de Tineret, Cerrik, Albania
Salva]ii Copiii - Albania, în parteneriat cu ONG-ul local, Ajuta]i Copii, au înfiin]at douã centre de
tineret pentru copiii [i tinerii din douã localitã]i cu probleme economice din centrul [i sudul Albaniei.
Centrele de tineret urmãresc sã reducã riscurile copiilor de a fi trafica]i, oferindu-le un mai mare
acces la resursele de sprijin existente în comunitate, construind ac]iuni bazate pe poten]ialul copiilor
(oferindu-le ocazia de a studia, de a-[i dezvolta deprinderile [i de a socializa) [i diseminând informa]ii
despre trafic [i strategiile de protec]ie în cadrul activitã]ilor de educa]ie a tinerilor de cãtre tineri
(„peer-to-peer education"). Aproximativ 80-100 de copii [i tineri cu vârste cuprinse între 6 [i 19 ani,
vin zilnic la centru, iar înscrierea ca membru este gratuitã.
Copiii care frecventeazã centrul au început sã gândeascã altfel, au cãpãtat o nouã dorin]ã de a vorbi
deschis despre problemele legate de trafic [i [i-au descoperit un nou mod de în]elegere fa]ã de
victimele traficului. Centrele au avut, de asemenea, un impact pozitiv asupra rela]iilor dintre copii [i
pãrin]i, precum [i asupra comunitã]ii în ansamblu, servind drept o nouã resursã de sprijinire a
tineretului [i de facilitare a dialogului în comunitate.
„S-a produs o schimbare de mentalitate. ~nainte, fetele nu puteau ie[i singure, dar
acum vin aici chiar [i dupã lãsarea întunericului. De când vin aici, au mai multã libertate
sã meargã [i în alte locuri. Aceste schimbãri sunt rezultatul faptului cã fetele au devenit
mai încrezãtoare în propriile for]e, dar [i familiile au cãpãtat mai multã încredere."
- animator adult, Centrul de Tineret, Kucova, Albania
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Grupuri de discu]ie sãptãmânale pentru tineri
Copiii Lumii - Albania organizeaz\ s\pt\mânal grupuri de discu]ie cu copiii [i tinerii în situa]ie de risc,
pentru a-i încuraja pe ace[tia s\ comunice [i s\ se exprime cu privire la chestiuni de interes comun,
pentru a-i face mai con[tien]i de capabilitatea [i drepturile lor [i pentru a le îmbun\t\]i cuno[tin]ele
despre subiectele discutate.
Întâlnirile se ]in fie la centru, fie acas\ la oameni. Un num\r de 10 pân\ la 25 de tineri particip\ la aceste
discu]ii cu regularitate.
Subiectele sunt alese de copii, care se consult\ cu educatorii, iar pân\ acum s-a discutat despre: violen]a
domestic\, traficul de copii, rela]iile dintre b\ie]i [i fete, sex protejat, droguri, tutun, alcool, c\s\toriile
la vârste fragede, abandonul [colar [i copiii str\zii. Aceste discu]ii ofer\ organiza]iei Copiii Lumii Albania ocazia s\ disemineze informa]ii cu privire la factorii de risc, s\ implice [i s\ angajeze comunitatea
în activitatea centrului. În acela[i timp, speciali[tii organiza]iei primesc un valoros feedback de la
comunitate.
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9. Cum se poate aplica
o abordare bazatã pe
respectarea drepturilor
în interven]iile la nivel
de comunitate?

„Am lucrat pentru omul ãsta un an de zile apoi am fugit.
Poli]ia m-a gãsit [i m-a bãgat la închisoare. Mai târziu m-au
bãgat într-un orfelinat în Grecia. Era bine. Îmi plãcea mai mult
acolo, dar când omul nu a mai trimis bani acasã la pãrin]ii mei,
ei (pãrin]ii) au spus la poli]ie cã am fost rãpit. Am stat la
orfelinat pentru aproape un an [i m-au pus sã mã întorc acasã
la pãrin]ii mei. A[ fi vrut sã rãmân la orfelinat, dar m-au pus sã
mã întorc acasã "
- bãiat, 14 ani, victimã a traficului, Tirana, Albania

A

plicarea unei abordãri bazate pe respectarea drepturilor copilului în intervenþiile centrate
pe comunitate poate contribui la creºterea calitãþii activitãþilor de contracarare a traficului
destinate copiilor în situaþie de risc. Urmãtoarea secþiune evidenþiazã câteva din abordãrile
pozitive în lucrul cu comunitatea, abordãri ilustrate cu exemple din proiecte, cum ar fi:
adoptarea unei abordãri holiste
lucrul cu copilul în contextul propriei familii ºi al comunitãþi
identificarea punctelor forte ale copiilor ºi construirea unei relaþii de încredere ºi respect
reciproc
implicarea copiilor în planificarea ºi implementarea proiectelor
oferirea unor oportunitãþi de includere a copiilor marginalizaþi
implicarea mai multor susþinãtori

Adoptarea unei abordãri holiste
„Adoptarea unei abordãri holiste ne permite sã în]elegem [i sã rãspundem mai bine la
nevoile copilului în contextul propriei sale comunitã]i. Acest lucru îl putem face: a)
lucrând cu pãrin]ii; b) educând copiii (în [coli); c) construind rela]ii de încredere cu
copilul; d) lucrând cu autoritã]ile locale, militând pentru cauza copiilor, pentru a genera
un mai mare sprijin din partea principalilor sus]inãtori la nivelul comunitã]ii".
- educator, Copiii Lumii, Albania
„Noi nu separãm munca socialã de cea educa]ionalã. Chiar dacã unii dintre speciali[tii
no[tri trebuie sã se dedice unor sarcini specifice (educatorii trebuie sã predea, asisten]ii
sociali trebuie sã evalueze familia), munca socialã [i cea educa]ionalã sunt douã pãr]i ale
acelea[i ac]iuni (prevenire [i reintegrare)."
- specialist, Copiii Lumii, Albania

Abordarea factorilor de risc multipli
O abordare din perspectiva drepturilor copilului care vizeazã factorii de risc multipli din
contextul unei intervenþii bazate pe comunitate poate mãri impactul pozitiv al activitãþilor.
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Spre exemplu, un program axat pe educaþie ºi care promoveazã abilitãþile de scriere ºi citire
printre copiii strãzii (adicã asigurã dreptul la educaþie), poate la fel de bine sã ofere copiilor
suport psihologic, formarea unor deprinderi de viaþã, îngrijire medicalã, consiliere familialã
(adresându-se dreptului lor la viaþã ºi dezvoltare, la protecþie ºi participare). Diversele
componente ale programului se pot dezvolta organic ca rãspuns la nevoile identificate pe
parcursul lucrului cu comunitatea.

Promovarea unei colaborãri multi-sectoriale
Lucrând cu o echipã multi-sectorialã în cadrul aceluiaºi program (de ex., asistenþi sociali,
educatori ºi avocaþi) se pot aborda mai bine factorii multipli care contribuie la plasarea copiilor
în situaþii de risc ºi se poate asigura un rãspuns cât mai complet problemei. Colaborarea multisectorialã între specialiºtii proiectului poate fi promovatã prin acþiuni periodice de informare
(întâlniri ºi raportãri) ºi prin planificarea comunã, cu scopul de a analiza ºi rãspunde situaþiei
fiecãrui copil în parte.

Abordarea holistã
Copiii Lumii - Albania a ini]iat programul s\u pornind de la lucrul cu copiii în s\lile de clas\ [i a ad\ugat
apoi noi componente, ca r\spuns la o serie de nevoi de sprijin ale copiilor [i familiilor lor, identificate în
timp. Acestea au inclus activit\]i desf\[urate în cadrul centrului [i ac]iuni mobile de interven]ie conduse
de educatorii [i asisten]ii sociali, cum ar fi: asisten]\ pentru asigurarea hranei zilnice, monitorizare
permanent\ (identificarea [i înregistrarea copiilor afla]i în situa]ii de risc); activit\]i de predare în orele de
scriere [i citire, în orele de preg\tire [i orele de curs obi[nuite; ore în [colile profesionale pentru
adolescen]i; activit\]i educa]ionale [i recrea]ionale în centru [i în comunitate; sprijin oferit dup\ orele de
clas\; activit\]i sportive; preg\tirea unor activit\]i comune [i a unor spectacole sus]inute împreun\ cu
[colile vecine; facilitarea unor discu]ii de grup cu copiii [i comunitatea [i întâlniri s\pt\mânale cu p\rin]ii.
Activit\]ile sunt corelate [i se complenteaz\ una pe alta, adresându-se nevoilor multiple de sprijin ale
copiilor care frecventeaz\ centrul. Eforturile de a aborda riscurile multiple care îi amenin]\ pe ace[ti
copii sunt îngreunate în contextul în care serviciile de sprijin social acordat copiilor [i familiilor lor sunt
minimale sau chiar inexistente. Având în vedere aceste limit\ri, Copiii Lumii - Albania încearc\ s\ lucreze
în strâns\ colaborare cu autorit\]ile municipale [i locale, cu educatorii [i asisten]ii sociali, pentru a oferi
sprijin familiilor.
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Lucrul cu copilul în contextul propriei sale
familii [i comunitã]i
„Tata nu locuie[te cu noi, dar încã se mai întoarce [i abuzeazã de mama, chiar [i atunci
când suntem noi acolo. Nu o lasã sã iasã din casã. A avut un pãr frumos dar el i l-a tãiat pe
tot."
- bãiat, 9 ani, Tirana, Albania
„Mul]i din ace[ti copii pãrãsesc centrul socio-educativ [i se întorc în mediile stresante,
dezorganizate [i adesea abuzive de acasã - de realitã]ile din cãminul [i din via]a lor de
familie trebuie ]inut cont dacã se dore[te cu adevãrat sprijinirea copilului."
- lucrãtor social, Copiii Lumii, Albania

Implicând pãrinþii sau persoanele care au în îngrijire copii în activitãþile de prevenire pentru
copii sau lucrând direct cu aceºtia pentru a promova practici pozitive de creºtere a copiilor,
strategii non-violente de comunicare ºi medii sãnãtoase de dezvoltare a copiilor, se poate
contribui la diminuarea vulnerabilitãþii copiilor aflaþi în situaþie de risc. De asemenea, aceasta
ajutã la integrarea pãrinþilor în reþelele de sprijin ºi asistenþã care urmãresc sã diminueze
vulnerabilitatea economicã a familiei. Programele pot implica pãrinþii în diverse moduri:
oferindu-le consiliere ºi alte tipuri de servicii de sprijin
îmbunãtãþind relaþia copil-pãrinte, prin servicii de consiliere familialã
implicându-i în susþinerea activitãþilor copiilor
invitându-i sã participe în grupurile de consultanþã ºi sã îºi asume iniþiativa în diverse
activitãþi
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Lucrul cu familiile aflate în dificultate: consiliere, referirea
cazurilor, participare, sprijin material
„Încuraj\m p\rin]ii lucrând cu ei. Am început s\ le cerem copiilor s\ le povesteasc\
p\rin]ilor ce se întâmpl\ la centru. Unii dintre p\rin]i sprijin\ acum activit\]ile de la centru.
Uneori desf\[ur\m cursuri de formare pentru mame, iar ele la rândul lor formeaz\ alte
femei din comunitate ... p\rin]ii au început acum s\ se sf\tuiasc\ unii pe al]ii s\ î[i trimit\
copiii la [coal\."
- educator, Copiii Lumii, Albania
Speciali[tii din cadrul centrului socio-educativ „Copiii Lumii - Albania", centru destinat copiilor str\zii [i
celor care au abandonat [coala, trebuie s\ se asigure de cooperarea p\rin]ilor pentru a-i p\stra pe copii în
programele ce le sunt destinate, având în vedere c\ este posibil ca p\rin]ii s\ nu considere [coala o
prioritate, preferând s\ îi pun\ pe copii s\ contribuie la venitul gospod\riei.
Copiii Lumii - Albania abordeaz\ acest\ problem\ pe trei direc]ii:
oferind familiilor sprijin sub forma unui ajutor lunar constând în alimente (f\in\/sare/ulei), pentru a
suplini pierderile suferite de bugetul familiei ca urmare a faptului c\ acum copiii merg la [coal\ [i pentru
a se asigura c\ p\rin]ii se vor angaja în continuare s\ trimit\ copiii la [coal\.
efectuând vizite regulate la domiciliu. Asisten]ii sociali identific\ problemele care pot ap\rea în
contextul familiei [i recomand\ p\rin]ilor s\ solicite anumite tipuri de servicii, cum sunt cele de
consiliere legal\, servicii de s\n\tate sau alte surse de sprijin adecvat.
încurajând p\rin]ii s\ vin\ la centru [i organizând grupuri periodice de discu]ii cu mamele [i ta]ii pentru
a spori nivelul lor de responsabilitate în educarea copiilor [i pentru a îmbun\t\]i comunicarea [i
solidaritatea dintre p\rin]i [i speciali[tii centrului. Subiectele de discu]ie au inclus: rolul p\rin]ilor,
c\s\toriile de la vârste fragede, importan]a [colii pentru viitorul copiilor [i rela]iile dintre copii, p\rin]i
[i educatori.
Lucrul cu p\rin]ii sau cu cei care au în îngrijire copii este un capitol central al programului. Sensibilizarea
lor cu privire la rolul important pe care îl are [coala în crearea unui viitor pozitiv, încurajarea implic\rii lor
în educarea copiilor [i ajutorul pe care îl primesc pentru a-[i îmbun\t\]i condi]iile de via]\ îi determin\ s\
vegheze, astfel încât drepturile copiilor lor s\ fie respectate. Una din provoc\rile acestei abord\ri const\
în echilibrarea necesit\]ii de a satisface nevoile materiale elementare ale familiei, spre binele copilului,
astfel încât aceast\ abordare care folose[te intensiv resursele disponibile ale centrului s\ aib\ o viabiltate
pe termen lung [i s\ asigure [i durabilitatea centrului.
Speciali[tii centrului au observat o schimbare la unii p\rin]i, care manifest\ un mai mare interes pentru
copiii lor [i pentru centru [i care sunt mai aten]i la nevoile, drepturile [i abilit\]ile copiilor lor. Un num\r
mai mare de p\rin]i vin acum la centru pentru a se interesa de cum înva]\ [i cum se comport\ copiii lor.
Unii dintre p\rin]i particip\ [i la sprijinirea activit\]ilor de la centru.
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Identificarea punctelor forte ale copiilor [i construirea
unei rela]ii de încredere [i respect reciproc
„A. are 13 ani. A venit la centru acum un an. Fusese violatã de fratele ei [i era foarte
retrasã. Am folosit exerci]ii de desen pentru a încerca sã o scoatem din carapacea ei, iar
mai târziu, prin discu]ii [i jocuri creative, am reu[it sã o facem sã se deschidã [i sã
vorbeascã despre ceea ce s-a întâmplat. Cu timpul, i-am o acordat o responsabilitate
crescutã, am lãsat-o sã aibã grijã de copiii mai mici. Acest lucru o ajutã sã capete
încredere în ea."
- educator, Copiii Lumii, Albania
„Încercãm sã încurajãm fetele sã ia propriile decizii. Adesea, fetele sunt surprinse, este
pentru prima datã când cineva le-a cerut pãrerea [i sunt consultate într-un astfel de
mod."
- psiholog, Salva]i Copiii, România

Identificând punctele forte ale copiilor aflaþi în situaþie de risc, încurajându-i sã se dezvolte
folosindu-ºi propriile resurse, îi ajutã pe ace[tia sã capete încredere în sine, sporind
mecanismele de auto-protecþie. Construirea unei relaþii de încredere cu copilul ºi cultivarea
unor sentimente de siguranþã, securitate ºi respect reciproc, sunt lucruri fundamentale în acest
proces. Dându-le copiilor aflaþi în situaþie de risc responsabilitãþi crescute ºi implicându-i în
procesele de luare a deciziei, îi ajutã sã îºi dezvolte respectul de sine, le oferã o ocazie de a-ºi
dezvolta noi deprinderi ºi îi încurajeazã sã îºi asume programele în care sunt implicaþi.

76

O abordare bazatã pe respectarea drepturilor

Acordând copiilor responsabilitã]i [i cultivând rela]ii de încredere
Dezvoltarea unor rela]ii pozitive, de încredere între copii [i speciali[tii implica]i contribuie la succesul
centrului socio-educativ al organiza]iei Copiii Lumii - Albania. Copiii care vin la centru [tiu c\ aici sunt
în]ele[i, asculta]i, iubi]i [i cineva are încredere în ei. Adul]ii manifest\ respect [i au încredere în
capacit\]ile lor. Toate acestea contribuie la o atmosfer\ de siguran]\ [i securitate, de la care pornind
copiii î[i pot dezvolta capacitatea de revenire.
Ori de cât ori este posibil, speciali]tii din cadrul centrului le acord\ copiilor diferite responsabilit\]i.
Spre exemplu, copiilor mai mari le revine responsabilitatea de a-i ajuta pe cei mici la temele pentru
acas\, iar copiii se ocup\ cu rândul de monitorizarea frecven]ei la cursuri sau a cur\]eniei în s\lile de
clas\. Rezultatul observat a fost înt\rirea sentimentului de încredere în sine [i un sim] crescut al
responsabilit\]ii la ace[ti copii.

Implicarea copiilor în conceperea planurilor de reintegrare
Pentru copiii care au fost trafica]i este esen]ial s\ se construiasc\ toate ac]iunile de asisten]\ pornind
de la punctele lor forte. La centrul de consiliere al organiza]iei Salva]i Copiii România, eforturile de
reintegrare sunt adaptate potrivit stadiului de dezvoltare [i vârstei copilului, iar copilul [i re]eaua sa de
sprijin particip\ activ la conceperea planului individual de reintegare. Acest lucru serve[te unui scop
dublu: acela de a asigura relevan]a interven]iei cu privire la nevoile particulare ale copilului [i de a
urm\ri „vindecarea", încurajând copilul s\ î[i asume responsabilitatea pentru propria via]\, lucru care
la rândul s\u ajut\ la înt\rirea sentimentului de încredere în sine. Acest element este de o importan]\
special\, având în vedere c\ experien]a traficului este adesea înso]it\ de sentimente de neputin]\ care
erodeaz\ respectul de sine. Experien]a traficului poate, de asemenea, eroda sentimentul de respect
de sine la nivelul familiei, iar eforturile de reintegrare ar trebui s\ ]in\ seama de acest aspect, pentru a
le reda demnitatea p\rin]ilor care au fost implica]i în procesul de traficare a copiilor lor.
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Implicarea copiilor [i a comunitã]ilor lor
în planificarea [i implementarea proiectelor
„Consultãrile cu copiii înainte de începerea proiectului ne-au ajutat (pe noi [i pe ei) sã
în]elegem mai bine care sunt nevoile lor, problemele, preocupãrile [i dorin]ele lor [i neau ajutat sã concepem proiectul în func]ie de acestea. "
- coordonator de program, Salva]i Copiii, Albania

Consulta]ii în faza de planificare
Implicarea copiilor ºi a comunitãþilor lor în identificarea nevoilor ºi formularea rãspunsurilor de
prevenire ajutã la asigurarea unor intervenþii relevante, la identificarea resurselor disponibile la
nivelul comunitãþii ºi creºte probabilitatea ca intervenþiile sã fie durabile. Acest lucru poate, de
asemenea, contribui la asumarea proiectului de c'tre comunitatea afectat', îmbunãtãþindu-se
astfel capacitatea comunitãþii de a se proteja singurã. Consultãrile se pot desfãºura sub forma
unor activitãþi cum sunt:
cercetãri participative
întâlniri consultative
discuþii în cadrul focus grupurilor
interviuri
eforturi de mobilizare a comunitãþii pentru a informa grupurile marginalizate, învestindu-le,
astfel, cu mai multã putere
Consultãrile pe tema planificãrii ar trebui conduse de un moderator experimentat, care poate
ajuta comunitatea ºi copiii sã îºi stabileascã prioritãþile printre varietatea de nevoi ºi interese ºi
þinând cont de resursele existente. Pentru ca acestã intervenþie sã aibã sens ºi sã se poatã înscrie
în contextul mai larg al lucrului cu comunitatea, este esenþial ca acest efort sã se bazeze pe studii
ºi cercetãri ºi sã se întocmeascã o situaþie a intervenþiilor existente.

Mecanisme de monitorizare [i feedback
Este important sã se desfãºoare consultãri permanente cu copiii ºi comunitãþile lor. Acest lucru
ajutã în monitorizarea progreselor înregistrate ºi în adaptarea ºi îmbunãtãþirea activitãþilor în
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funcþie de nevoile ºi interesele grupului-þintã. Mecanismele de feedback pot lua forma unor
discuþii de grup, chestionare, întâlniri periodice ºi/sau activitãþi creative cum sunt jocul de rol
sau lucrãri de artã. De asemenea se pot desfãºura întâlniri periodice sau raportãri pentru a primi
feedback de la partenerii de proiect. În felul acesta se face schimb de experienþã, se analizeazã
progresele, se indicã punctele slabe ºi se poate discuta orice problemã, urmând ca intervenþiile
de program sã fie adaptate în consecinþã.

Promovarea participãrii copiilor
„Aici noi facem regulile. Respectãm regulile de aici pentru cã noi le-am decis. Nu le
spunem altora ce sã facã dar, împreunã, ne sfãtuim. Am început sã în]elegem ce
înseamnã libertatea când am stabilit regulile."
- fatã, 14 ani, membrã a clubului de tineret, Cerrik, Albania
„Este frumos sã organizãm noi în[ine centrul de tineret. Ne mândrim cu asta. Dacã
organizãm noi lucrurile, sim]im cã facem parte din centru. "
- fatã, 16 ani, membrã a clubului de tineret, Kucova, Albania

Promovarea activã a implicãrii copiilor în planificarea ºi implementarea programelor contribuie la
dezvoltarea abilitãþilor lor de lider ºi a respectului de sine, asigurându-se totodatã cã activitãþile
sunt relevante pentru nevoile ºi interesele lor. Implicând copiii încã de la începutul unui proiect ºi
dându-le responsabilitãþi, se promoveazã asumarea proceselor de cãtre copiii ºi se oferã un model
pozitiv de includere. Participarea copiilor poate fi promovatã ºi susþinutã printr-o varietate de
iniþiative de dezvoltare a capacitãþii, prin formare în domeniul managementului de proiect, prin
educaþie peer-to-peer ºi iniþiative de lobby. Existã multe modalitãþi de a implica activ copiii ºi tinerii în
programe, inclusiv în postura de:
Factori de decizie - acþionând ca participanþi într-un grup de lideri care concep ºi
implementeazã activitãþi, ca membri ai unui consiliu de conducere al unei organizaþii care se
ocupã de tineret
Educatori ai altor copii ºi tineri (peer educators) sau mentori - transmiþând mesaje semenilor lor ºi
membrilor adulþi ai comunitãþii ºi învãþându-i pe copiii mai mici
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Militanþi - organizând campanii ºi dezbateri publice pe teme de interes, participând la
conferinþe în care se discutã despre problemele copiilor ºi tinerilor ºi prezentând în public
problemele care îi privesc pe aceºtia
Consilieri ai copiilor ºi tinerilor (peer-consellors) - ascultând opiniile altor copii ºi tineri,
sprijinindu-i ºi oferindu-le sfaturi în diverse probleme
Cercetãtori în acþiuni de cercetare participative - identificând problema care necesitã cercetare,
elaborând metodologia de cercetare, implementând cercetarea, analizând datele ºi trãgând
concluzii din analiza datelor
Observatori - urmãrind activitãþile, colectând feedback-ul relevant ºi contribuþiile aduse de
adulþii care conduc activitãþile, precum ºi colectând datele importante care s-ar pierde în cazul
în care ei nu ar participa (Salvaþi Copiii Muntenegru, 2004)

Centre conduse de tineri
Un consiliu de conducere alc\tuit din 10 membri, în exclusivitate copii [i tineri, este responsabil de
managementul [i implementarea activit\]ilor la un centru de tineret sus]inut de Salva]ii Copiii [i
partenerul local Ajuta]i Copiii [i localizat în centrul Albaniei. Copiii alc\tuiesc un consiliu de
coordonare care decide [i implementeaz\ activit\]ile din cadrul centrului, inclusiv activit\]i de educa]ie,
recreative [i evenimente din cadrul comunit\]ii.
Consiliul tinerilor se întrune[te o dat\ pe s\pt\mân\ pentru a trece în revist\ activit\]ile curente [i a le
planifica pe cele pentru s\pt\mâna urm\toare. Reprezenta]ii consiliului sunt numi]i de colegii lor, iar
dreptul de a fi membru în consiliu se ob]ine prin rota]ie. Doi animatori adul]i supravegheaz\
managementul centrului, iar un consiliu de consultan]\ alc\tuit din p\rin]i, autorit\]i locale [i profesori
de [coal\, func]ioneaz\ ca grup de referin]\.
Acordând responsabilit\]i copiilor [i dezvoltându-le capacitatea de a conduce [i implementa activit\]ile,
centrul promoveaz\ înt\rirea capacit\]ii copiilor de a se proteja singuri. Tinerii au demonstrat o
încredere crescut\ în propriile for]e [i abilit\]i de lider, au c\p\tat un nou sim] al r\spunderii fa]\ de
propria persoan\, fa]\ de cei asemenea lor [i fa]\ de comunitate. Cu timpul, tinerii din acest centru au
câ[tigat respectul comunit\]ii [i al autorit\]ilor locale [i au devenit purt\tori de cuvânt pentru
drepturile copiilor.
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Oferirea unor oportunitã]i de includere socialã
pentru copiii marginaliza]i
„În acest moment, majoritatea copiilor care au abandonat [coala [i care vin la centru
sunt bãie]i. Fetele stau acasã. Ele stau acasã pentru cã nu sunt bune la [coalã, nu existã
locuri de muncã, sunt în situa]ie de risc [i, cu cât sunt mai izolate, cu atât le este mai
limitatã perspectiva în via]ã. Le este foarte greu sã socializeze, nu au prieteni. Uneori
familiile nu le lasã sã iasã din casã. Sunt mai pu]in educate [i mai pasive, mai pu]in dispuse
sã capete noi cuno[tin]e. Încerc sã mã gândesc la modalitã]i de a interveni în cazul
acestor copii [i de a-i implica în activitã]ile centrului."
- animator adult, Clubul de tineret din Kucova, Albania

Pentru a oferi oportunitãþi de includere a copiilor aflaþi în situaþie de risc, este nevoie de
strategii specifice, în special în contextul iniþiativelor de dezvoltare a comunitãþii, iniþiative care
sunt circumscrise unei anumite zone. Identificarea eficientã ºi intervenþia în cazul grupurilor
marginalizate, pentru a le oferi acestora oportunitãþi de includere, presupune o înþelegere
corectã a factorilor care contribuie la punerea lor în situaþiile de risc, precum ºi cunoaºterea cu
precizie a tipurilor de intervenþie care ar asigura cã drepturile lor sunt respectate. Iatã de ce este
nevoie de o planificare atentã, inclusiv de gãsirea unor "puncte de intrare" în comunitãþile cu
risc ºi a resurselor de timp ºi materiale necesare. Membrii comunitãþii ar trebui activ implicaþi în
dezvoltarea ºi implementarea strategiilor rezultate, aducându-ºi aportul prin investirea
propriilor resurse ºi abilitãþi. Trebuie, de asemenea, luate în considerare contextele familiale,
economice, de gen ºi socio-culturale.

„«Beneficiarii» sau oamenii care fac parte din «grupurile ]intã» trebuie trata]i ca actori
implica]i în propria lor dezvoltare [i nu ca oameni inferiori afla]i în nevoie. Trebuie depuse
eforturi de mobilizare a comunitã]ilor marginalizate, investindu-le cu for]a necesarã
pentru a dezvolta capacitatea [i resursele de care dispun în prezent [i pentru a identifica [i
efectua schimbãri în mediul lor de via]ã. Acest lucru va înlesni comunicarea [i colaborarea
lor cu al]i actori din comunitate [i va promova participarea la activitã]i comune.
- specialist, Copiii Lumii, Albania
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Este important sã se elimine stereotipurile ºi alte tipuri de diviziuni sociale existente la
nivelul echipelor de asistenþã, al membrilor comunitãþii ºi grupurilor marginalizate, cu
scopul de a se promova un mediu de toleranþã, respect reciproc ºi includere.

Dezvoltarea unor strategii de interven]ie
în cazul copiilor care au abandonat [coala
Una din provoc\rile majore c\reia a trebuit s\ îi fac\ fa]\ un centru de tineret din Albania a fost cum s\
intervin\ în cazul grupurilor aflate în situa]ie de risc sporit, inclusiv copiii romi [i copiii care au
abandonat [coala, pentru a-i implica în activit\]ile centrului.
Diviziunile sociale existente s-au reg\sit în cadrul centrului de tineret, iar conducerea centrului a fost
preluat\ în principal de copiii „privilegia]i", f\r\ ca cei din comunit\]ile „marginale" s\ aib\ vreo
reprezentare.
Purtând discu]ii de grup [i distribuind materiale anti-discriminare, echipa de speciali[ti a lucrat în sensul
cultiv\rii unui sim] al egalit\]ii, al respectului reciproc [i de acceptare a diferen]elor dintre tineri [i a
sporit comunicarea cu copiii marginaliza]i.
Drept urmare, un num\r mai mare de copii care au abandonat [coala au început s\ frecventeze centrul,
cu toate c\ majoritatea sunt b\ie]i [i prefer\ s\ participe mai degrab\ la activit\]i recreative decât la cele
educa]ionale [i/sau de formare a capacit\]ilor de lider. Exist\ planuri de înfiin]are a unor activit\]i de
formare profesional\ pentru ace[ti b\ie]i [i se caut\ moduri mai eficiente de a implica [i fetele care au
abandonat [coala în activit\]ile centrului. Aceste planuri vor trebui s\ ]in\ cont de protec]ia exagerat\
din partea familiilor acestor copii, precum [i de impactul pe care izolarea l-a avut asupra nivelului lor de
încredere în sine [i asupra abilit\]ii lor de a socializa.
Oferirea unor oportunit\]i sporite de includere pentru grupurile marginalizate de copii este o
întreprindere pe termen lung în care adul]ii [i tinerii educatori joac\ un rol major.
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Considerarea tuturor actorilor implica]i
„Am implicat autoritã]ile locale încã de la început în toate activitã]ile centrului: au fost
invita]i la ceremonia de deschidere a centrului, iar primarului i-am cerut sã vorbeascã
despre cum s-ar putea îmbunãtã]i situa]ia copiilor din Kucova, din dorin]a de a le arãta
ce facem noi [i de a-i face sã se simtã implica]i."
- animator adult, Centrul de Tineret din Kucova, Albania
„Este nevoie de interven]ii pe termen lung [i de cooperarea cu autoritã]ile publice care
au responsabilitã]i în domeniul prevenirii [i combaterii traficului de fiin]e umane [i al
protec]iei copilului pentru a ob]ine un impact durabil."
- coordonator proiect, Salva]i Copiii, România

Un singur program nu are cum sã abordeze toate aspectele cu care se confruntã copiii aflaþi în
situaþie de risc. Intervenþiile ar fi mai eficiente dacã toþi cei implicaþi ar lucra împreunã:
autoritãþile locale sau municipale, ºcolile, serviciile de sãnãtate, serviciile sociale, poliþia ºi liderii
comunitãþii, pentru a fi siguri cã sunt abordaþi cât mai mulþi factori de risc. Spre exemplu,
programele de educaþie trebuie corelate cu alte elemente din viaþa copiilor: programe de
educaþie pentru familii ºi comunitãþi (pentru a-i învãþa cum sã îi sprijine pe copii), construirea
unor reþele de protecþie la nivelul comunitãþii ºi stabilirea unor legãturi strategice între ºcoli ºi
programe, cu scopul de a proteja copiii de abuz ºi exploatare. Astfel de eforturi de coordonare
pot fi facilitate prin:
memorandumuri de înþelegere cu poliþia, asistenþii sociali ºi alþi furnizori de servicii, precum
ºi cu ministerele relevante
grupuri de coordonare la nivel local ºi mecanisme de referire a cazurilor
reþele de protecþia copilului la nivelul comunitãþii
Stabilirea unor parteneriate oficiale cu alþi actori pentru a desfãºura proiecte comune de
activitãþi, ajutã la promovarea unei abordãri comprehensive ºi coezive a intervenþiilor. Este
deosebit de importantã implicarea autoritãþilor locale ºi naþionale ca parteneri pentru a se
asigura durabilitatea proiectului. Lucrând în coordonare cu actorii societãþii civile pentru a
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relaþiona activitãþile curente, se poate contribui la consolidarea intervenþiilor. Parteneriatele
stabilite cu organizaþiile non-guvernamentale locale, inclusiv cu cele care au deja formate relaþii
cu comunitãþile izolate ºi/sau închise, pot contribui la abordarea ºi intervenþia în cazul unor noi
comunitãþi. Cooperarea poate fi consolidatã printr-o comunicare continuã ºi întâlniri periodice
cu partenerii ºi comunitãþile. Specialiºti din cadrul organizaþiilor partenere pot fi invitaþi sã
participe la întâlniri ºi sesiuni de formare, în cadrul cãrora participanþii pot construi sau
consolida reþele de lucru. Cu timpul, pe mãsurã ce se stabilesc relaþii de lucru, legãturile cu
principalii susþinãtori pot fi consolidate ºi eficienþa muncii îmbunãtãþitã. Dezvoltarea unor
relaþii pozitive cu mass-media poate, de asemenea, ajuta la alcãtuirea unui grup de sprijin pentru
bunul mers al activitãþilor.
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O abordare bazatã pe respectarea drepturilor

Mobilizarea parteneriatelor la nivelul comunitã]ii
Dezvoltarea unor rela]ii pozitive, de încredere între copii [i speciali[tii implica]i contribuie la succesul
centrului socio-educativ al organiza]iei Copiii Lumii - Albania. Copiii care vin la centru [tiu c\ aici sunt
în]ele[i, asculta]i, iubi]i [i cineva are încredere în ei. Adul]ii manifest\ respect [i au încredere în
capacit\]ile lor. Toate acestea contribuie la o atmosfer\ de siguran]\ [i securitate, de la care pornind
copiii î[i pot dezvolta capacitatea de revenire.
Organiza]ia Ajuta]i Copiii (NPF) din Albania are câ]iva ani buni de experien]\ în lucrul direct cu copiii
trafica]i [i familiile lor [i, ca atare, este renumit\ [i se bucur\ de încrederea comunit\]ii. NPF a c\utat [i
a reu[it cu succes s\ se asigure de sprijinul autorit\]ilor locale pentru înfiin]area unor centre de tineret
în dou\ mici ora[e. Sprijinul a venit sub forma unor aprob\ri precum [i a unor simbolice contribu]ii
materiale, în scopul de a promova implicarea [i responsabilitatea autorit\]ilor locale [i a comunit\]ii
pentru proiectele comunitare. Autorit\]ile locale din fiecare ora[ au donat cl\diri abandonate pentru
a ad\posti centrele [i au fost de acord s\ pl\teasc\ utilit\]ile pentru fiecare centru. NPF a dezvoltat
rela]iile deja existente pe care le avea cu autorit\]ile [colare pentru a ob]ine sprijinul necesar din
partea profesorilor care urmau s\ activeze în cele dou\ centre, din partea directorilor de [coal\ [i a
p\rin]ilor, lucru foarte important pentru succesul proiectului.
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Leonard Dalipi, 8 ani

10. Ce rol poate juca
dezvoltarea capacitã]ii de
rãspuns la problema
traficului de copii?

„Una din cele mai mari provocãri cu care ne confruntãm este
atitudinea negativã a publicului [i a reprezentan]ilor
diverselor institu]ii. Spre exemplu, în spitale, doctorii nu vor
sã trateze fetele traficate ... ini]ial am încercat sã le explicãm
oamenilor în mod repetat cã ele sunt victime ... dar în final am
decis sã spunem cã sunt cazuri sociale, fãrã sã le mai spunem
oamenilor adevãrul."
- asistent social, Salva]i Copiii, România

„Capacitatea de interven]ie a echipei de speciali[ti, dar [i a
partenerilor, a fost o preocupare permanentã în cadrul
proiectului. A[a se explicã de ce o parte importantã a
activitã]ilor noastre a fost dedicatã acestui aspect."
- coordonator de proiect, Salva]i Copiii, România

acilitarea ºi consolidarea abilitãþilor numeroºilor actori implicaþi, inclusiv a celor care poartã
F
responsabilitatea principalã, a lucrãtorilor din linia întâi, a organizaþiilor partenere, dar ºi a
copiilor ºi familiilor lor, de a asigura ºi promova drepturile copiilor traficaþi ºi ale celor în
situaþie de risc, este o componentã importantã a strategiilor de rãspuns la problema traficului.
Formarea, suportul tehnic ºi schimburile profesionale pot contribui la sensibilizarea acestora
cu privire la problemã ºi îi ajutã sã-ºi dezvolte abilitãþi profesionale ºi tehnice specifice.

Materiale suport
Ghiduri, manuale ºi alte resurse instructive pot folosi drept metode complementare de
formare, oferind o bazã de referinþã pentru persoanele care urmeazã cursuri de formare, chiar
ºi dupã finalizarea acestora. Este de preferat ca aceste materiale sã fie introduse în contextul
unui atelier de formare ºi nu diseminate ca documente disparate, pentru ca informaþia
conþinutã în ele sã poatã fi discutatã ºi explicatã amãnunþit.

Ghid de bune practici pentru profesioni[ti
Salva]i Copiii România a conceput „Ghidul de Bune Practici cu privire la Traficul de
Copii", destinat profesioni[tilor în domeniu pentru a împ\rt\[i bunele practici
experimentate în lucrul direct cu copiii trafica]i. Ghidul a fost elaborat de o echip\
multi-disciplinar\ de psihologi, asisten]i sociali, poli]i[ti [i avoca]i care au acumulat
experien]\ în lucrul cu copiii trafica]i. Lucrarea acoper\ o varietate de subiecte printre
care: introducere în problema traficului de copii; managementul de caz; consilierea
psihologic\; munca social\; aspectele juridice ale traficului de copii [i interven]ia
poli]iei. Ghidul va fi distribuit în sec]iile de poli]ie, departamentele de protec]ie a
copilului, [coli [i organiza]ii non-guvernamentale de pe tot cuprinsul ]\rii.

Dezvoltarea capacitã]ii profesioni[tilor din domeniu
Adesea, cei care poartã responsabilitatea principalã ºi lucrãtorii din linia întâi nu sunt pe deplin
conºtienþi de ceea ce înseamnã traficul de copii ºi/sau se poate sã nu aibã abilitãþile tehnice
necesare pentru a lucra eficient cu copiii traficaþi ºi cei în situaþie de risc. Sesiunile de formare
sunt o modalitate de a îmbunãtãþi capacitatea profesioniºtilor ºi a altor lucrãtori din linia întâi
88

Dezvoltarea capacitã]ii de rãspuns

(poliþiºti, avocaþi, judecãtori, asistenþi sociali, psihologi ºi reprezentanþi guvernamentali) de a
spori gradul de protecþie a copiilor traficaþi ºi/sau a celor care riscã sã fie traficaþi. Obiectivele
sesiunilor de formare pentru profesioniºti vizeazã:
Conºtientizarea cu privire la traficul de copii, la rolurile ºi responsabilitãþile fiecãrui actor
implicat faþã de copiii traficaþi ºi faþã de cei în situaþie de risc, precum ºi conºtientizarea cu
privire la ce instituþii, politici ºi cadru legislativ protejeazã în prezent copiii.
Dezvoltarea unor abilitãþi tehnice specifice pentru diverºii profesioniºti, cum ar fi,
managementul de caz sau tehnici de investigaþie centrate pe nevoile copilului.
Schimbarea atitudinilor negative ale furnizorilor de servicii pentru a se asigura cã acei copii
traficaþi sunt trataþi cu demnitate ºi le sunt respectate drepturile umane fundamentale.
Desfãºurarea unor serii de sesiuni de formare ºi perfecþionare continuã poate întãri procesul de
asimilare a cunoºtinþelor ºi poate avea un impact pe termen lung asupra participanþilor.
Formatorii pot experimenta tehnici participative de învãþare cum sunt jocul de rol ºi rãspunsul
la studiul de caz, tehnici care promoveazã învãþarea activã.

Formare multi-sectorialã
Desfãºurarea unor sesiuni comune de formare pentru diverºii actori, invitarea unor persoane
care activeazã în sectoare profesionale diferite de a participa împreunã la aceeaºi sesiune de
formare, poate contribui la promovarea dialogului ºi întãrirea legãturilor interdisciplinare, la
consolidarea mecanismelor de referire a cazurilor ºi a celor de coordonare ºi la elaborarea unui
rãspuns multi-sectorial care este de o importanþã criticã pentru consolidarea rãspunsurilor
generale de combatere a traficului. Invitând reprezentanþii guvernamentali ºi/sau autoritãþile
locale sã contribuie ºi sã participe la sesiunile de formare, se promoveazã asumarea localã a
problemei ºi li se oferã acestora ocazia de a-ºi mãri nivelul de înþelegere ºi de sensiblizare cu
privire la problema traficului de copii. De asemenea, se constituie un forum de advocacy,
neofical ºi se consolideazã relaþiile cu aceºtia.
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Formarea practicienilor
Salva]i Copiii România a desf\[urat sesiuni de formare pentru reprezentan]ii structurilor specializate din
Ministerul de Justi]ie [i Ministerul Administra]iei [i Internelor care lucrez\ cu victimele traficului sau ale
exploat\rii sexuale (poli]i[ti, avoca]i, consilieri juridici, reprezentan]i ai Autorit\]ii Na]ionale pentru
Protec]ia Copilului [i Adop]ie), precum [i pentru practicienii din cadrul echipelor multi-disciplinare de la
centrele de consiliere, repectiv psihologi [i asisten]i sociali. Una dintre sesiunile de formare s-a axat pe
tehnici de interven]ie [i investiga]ie în cazurile de abuz sexual [i trafic de fiin]e umane, iar o alta s-a
concentrat pe prevenirea re-victimiz\rii copiilor care au fost exploata]i sexual în timpul proceselor penale.
Formatorii au folosit jocul de rol pentru a ilustra dinamica unui interviu la poli]ie, urm\rind s\-i încurajeze
pe poli]i[ti în a simpatiza cu victimele traficului.
În urma acestor sesiuni de formare, participan]ii [i-au îmbun\t\]it nivelul de cuno[tin]e despre trafic, abuz [i
exploatare sexual\, factorii de risc, profilul psihologic al victimelor [i strategii de intervievare a copiilor f\r\
înc\lcarea drepturilor acestora. Ca urmare, empatia lor fa]\ de victime a crescut. În plus, comunicarea între
diver[ii profesioni[ti de la departamente guvernamentale diferite s-a îmbun\t\]it fie [i datorit\ faptului c\ sau aflat cu to]ii în acea[i înc\pere, discutând despre aceste probleme. La fel s-a îmbun\t\]it [i comunicarea
dintre Salva]i Copiii [i Ministerul Administra]iei [i Internelor.
Psihologii [i asisten]ii sociali au beneficiat, de asemenea, de formare în domeniul abilit\]ilor de consiliere [i
al managementului de caz. Subiectele au inclus chestiuni cum ar fi: abordarea specific\ de gen, interesul
superior al copilului, dreptul la intimitate, reabilitarea copilului, intervievarea copiilor victime ale abuzurilor
sexuale, dreptul la servicii de s\n\tate, revizuirea periodic\ a m\surilor de protec]ie, accesul la informa]ia
necesar\, respectul pentru opinia copilului [i evitarea stigmatiz\rii. Toate aceste subiecte au fost discutate
[i prezentate pe parcursul sesiunilor de formare din perspectiva drepturilor copilului [i au fost, de
asemenea, incluse în ghidul destinat speciali[tilor.

Importan]a desfã[urãrii unor sesiuni de formare la nivel local
Sesiunile de formare cu furnizorii de servicii ºi cu alþi lucrãtori din linia întâi care pot veni în
contact direct cu copiii traficaþi ºi cu cei în situaþie de risc reprezintã o activitate esenþialã ºi, cu
toate acestea, adesea trecutã cu vederea (în parte datoritã faptului cã presupune eforturi de
naturã sã consume intensiv resursele). Formarea la nivel local se poate face fie direct, fie prin
sesiuni de formare în cascadã (de ex. formarea formatorilor) ºi poate fi completatã de ghiduri
practice sau manuale de instruire.

90

Dezvoltarea capacitã]ii de rãspuns

Dezvoltarea capacitã]ii de rãspuns a echipelor de speciali[ti
[i a partenerilor
Activitãþile de dezvoltare a capacitãþii de rãspuns urmãresc sã întãreascã abilitatea specialiºtilor ºi a
partenerilor implicaþi de a traduce în fapt principiile conceperii programelor din perspectiva
drepturilor copilului ºi ale participãrii copiilor. Spre exemplu, despre principiul participãrii
copilului se vorbeºte foarte mult ºi cu toate acestea existã persoane care fac diverse presupuneri în
legãturã cu ce înseamnã el exact ºi au o înþelegere sau o experienþã limitatã în a traduce acest
principiu în practica intervenþiilor din teren. Oferirea unor cursuri de formare ºi suportului tehnic
pentru integrarea metodologiilor participative în activitãþile din cadrul programului, poate fi una
din abordãrile prin care se asigurã faptul cã acest element este o parte esenþialã a programelor.

Cursuri de formare pe no]iunea de participare
Una din provoc\rile c\rora trebuie s\ le r\spund\ programele regionale este cum s\ capteze în mod
participativ experien]ele din teren, inclusiv experien]ele de program [i opiniile copiilor, pentru a
aduce aceste lec]ii înv\]ate în aten]ia factorilor de decizie [i a altor actori cheie.
Un atelier de lucru regional pe tema înv\]\rii participative [i a metodologiei de ac]iune a fost ]inut
împreun\ cu coordonatorii de proiect [i partenerii implica]i, cu scopul de a identifica modul în care
acestea erau deja folosite [i de a cre[te nivelul de participare a copiilor în aceste proiecte. Participan]ii
au fost, de asemenea, interesa]i s\ afle cum ar putea documenta mai bine activit\]ile, cum ar putea
folosi mai bine aceast\ documentare [i rezultatele aferente (rapoarte, ghiduri, etc.) pentru a-[i
reformula strategic programele, pentru a face schimb de experien]\, lobby pe lâng\ principalii
sus]in\tori [i pentru a milita cu [i pentru copii în probleme legate de trafic.

Schimbul de experien]ã în domeniul educa]iei de prevenire
În martie 2003, Salva]i Copiii Muntenegru a organizat o întâlnire la nivel sub-regional pe tema traficului
de copii, adunând laolaltã organiza]ii non-guvernamentale din Muntenegru, Slovenia (Kljuc) [i Serbia
(Psihofon, Centrul pentru Drepturile Copilului) pentru a face schimb de experien]ã în domeniul
educa]iei tineretului cu privire la prevenirea traficului de persoane.
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[i a comunitã]ilor
„Pe mine personal, venirea la centru m-a ajutat. Înainte, gândirea mea era copilãreascã.
Venind aici, primind informa]ii prin intermediul cursurilor de formare [i participând la
dezbateri, am început sã gândesc diferit despre multe lucruri - despre cum sã devin un
membru folositor societã]ii, cum sã îmi ajut pãrin]ii, prietenii [i al]i oameni în nevoie."
- fatã, 16 ani, membrã a Clubului de tineret, Cerrik, Albania

Dezvoltarea capacitãþii copiilor ºi comunitãþilor lor manifestate, spre expemplu, prin
planificarea ºi derularea unor iniþiative pe scarã micã ºi/sau formarea altor tineri în probleme
legate de traficul de copii, este o metodã importantã de asigurare a durabilitãþii intervenþiilor de
la nivelul comunitãþii. Promovarea schimbului de vizite între copii în cadrul unor intervenþii
diverse bazate pe participarea comunitãþii, poate contribui la dezvoltarea capacitãþii de rãspuns
în acelaºi mod în care o fac sesiunile de formare, reprezentând o ocazie cu care copiii pot
cunoaºte proiectele în desfãºurare ºi se pot adresa altor copii. Acest lucru poate genera noi idei
despre cum s-ar putea face lucrurile mai bine ºi constituie un punct de reflecþie criticã ºi de
comparaþie cu propriile lor proiecte.
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Cursuri de formare pe no]iunea de participare
„Schimburile de vizite au fost pozitive. Ele au permis partenerilor s\-[i petreac\
împreun\ timpul [i s\ aib\ o perspectiv\ asupra propriei munci."
- coordonator de proiect, Salva]i Copiii, Kosovo
În iunie [i iulie 2003, copiii [i animatorii de la centrele de copii din Kosovo [i Albania au vizitat fiecare
proiectele celorlal]i. Centrele de tineret se aflau în diverse stadii de dezvoltare, iar copiii au schimbat
idei despre cum ar organiza ei mai bine centrele. Copiii au c\p\tat, de asemenea, o perspectiv\ asupra
muncii lor [i s-au putut sim]i încrez\tori, atât fa]\ de ceea ce realizaser\ pân\ în acel moment, cât [i
fa]\ de originalitatea propriilor lor centre. Mai mul]i copii au men]inut apoi leg\tura cu cei pe care îi
întâlniser\ în timpul vizitei [i acum pl\nuiesc s\ se viziteze din nou.
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Participan]i la atelier, Centrul de Informare al Romilor

11. Cum poate contribui
coordonarea la consolidarea
interven]iilor în traficul
de copii?

„Nu mai pot trãi în satul meu. Traficantul a scãpat de la
închisoare [i mã amenin]ã. "
- adolescentã, victimã a traficului, Bucure[ti, România

„Credem cã întãrirea rela]iilor cu aceste institu]ii
(guvernamentale [i interna]ionale) a contribuit la reducerea
procedurilor birocratice, iar ac]iunile au devenit mai rapide
în interiorul institu]iilor publice pentru cã activitatea noastrã
ca organiza]ie non-guvernamentalã a devenit cunoscutã."
- coordonator de program, Salva]i Copiii, România

oordonarea ºi colaborarea eficientã între actorii implicaþi în combaterea traficului poate întãri
C
capacitatea colectivã a tuturor actorilor de a rãspunde eficient traficului de copii ºi de a avea, în cele din
urmã, un impact mai mare ºi mai durabil în ceea ce priveºte garantarea ºi protejarea drepturilor
copiilor traficaþi ºi a celor în situaþie de risc. Aducând laolaltã o serie de actori din diverse sectoare, se
poate consolida cooperarea multi-sectorialã, crucialã pentru abordarea factorilor de vulnerabilitate cu
care se confruntã copiii care riscã sã fie traficaþi, cei care au fost traficaþi ºi comunitãþile lor.
Nu trebuie subestimatã importanþa muncii din domeniul combaterii traficului în cooperare cu
principalii susþinãtori/actori din diverse sectoare. Este la fel de important, însã, ca acestã cooperare sã
fie eficientã. Complexitatea fenomenului traficului (inlcusiv natura sa clandestinã), diversele abordãri
disciplinare ale traficului, lipsa unei înþelegeri clare a ceea ce înseamnã un rãspuns eficient, mandatele
conflictuale ale diverselor organizaþii, mecanismele de coordonare slabe sau limitate ºi o istorie
limitatã a colaborãrii între societatea civilã (relativ nouã) ºi guvernele din regiune, sunt tot atâþia factori
care se combinã fãcând din noþiunea de coordonare o adevãratã provocare.

Modele pozitive de coordonare
Printre atâtea provocãri, existã, totuºi, ºi modele pozitive de coordonare, inclusiv mecanisme
de coordonare oficializate cum sunt:
grupuri de lucru inter-ministeriale pe problema traficului de copii
grupuri naþionale de coordonare anti-trafic
grupuri de coordonare inter-agenþii
grupuri de lucru tematice (de ex., traficul de copiii, protecþia martorilor, copiii separaþi
ºi/sau alte grupuri de copii în situaþie de risc)
coaliþii ale societãþii civile
mecanisme de asigurare a protecþiei pentru victimele traficului

Contribu]ia actorilor care activeazã în domeniul drepturilor copilului
Organizaþiile care promoveazã drepturile copilului pot fi considerate membri valoroºi ai
grupurilor de coordonare anti-trafic pentru cã ele au o experienþã relevantã în teren ºi cunosc
foarte bine legislaþia cu privire la drepturile copilului. Factorii de decizie au tot interesul sã
abordeze chestiuni legate de protecþia copilului, dar este posibil sã nu aibã experienþã în acest
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domeniu, iar guvernele se pot adresa organizaþiilor non-guvernamentale pentru ca acestea din
urmã sã le furnizeze informaþii utile cu privire la experienþa pe care o au în lucrul direct cu copii.

Consiliul Na]ional pentru Combaterea Traficului de Persoane
Salva]i Copiii Muntenegru s-a al\turat Consiliului Na]ional pentru Combaterea Traficului din
Muntenegru în iunie 2002. Consiliul este coordonat de un Coordonator Na]ional (reprezentant al
guvernului) iar la acea vreme includea ca membri reprezentan]i ai OIM, UNICEF, OSCE, UNCHR,
Ministerului de Interne, Ministerului de Externe [i ONG-uri locale (The women's Safe House [i SOS,
un proiect al organiza]iei de lobby Pentru Femeile Muntenegrene). To]i membrii Consiliului sunt
considera]i parteneri de implementare a Programului Na]ional Anti-Trafic. Salva]i Copiii Muntenegru
a prezentat [i îmbun\t\]it propunerile sale de interven]ii în consultare cu Consiliul [i [i-a extins aria
activit\]ilor de con[tientizare ca urmare a cererii venite din partea Coordonatorului Na]ional. La
începutul anului 2004, Salva]i Copiii Muntenegru a organizat o mas\ rotund\ de informare pentru subgrupul de lucru nou format pe problema traficului de copii, în cadrul Consiliului Na]ional, cu scopul de
a înt\ri capacitatea membrilor s\i de a aborda problemele legate de protec]ia copilului.

Întãrirea impactului cu ajutorul grupurilor de coordonare
Membrii care fac parte din grupurile de coordonare anti-trafic pot oferi [ansa de creºtere a
impactului prin:
schimbul de informaþii ºi de experienþã cu alþi actori implicaþi
punerea pe agenda anti-trafic a chestiunii legate de protecþia copilului
participarea în activitãþi comune de formare
dezvoltarea unor politici comune, a standardelor minime ºi ghidurilor de procedurã
consolidarea mecanismelor de referire a cazurilor
coordonarea rãspunsurilor de program
implementarea activitãþilor de proiect comune
acþiuni de promovare, cu adresare unitarã cãtre factorii de decizie
consolidarea relaþiilor cu alþi actori anti-trafic
Grupurile de coordonare se pot confrunta cu multe dificultãþi din pricina lipsei de voinþã
politicã a participanþilor sau datoritã unei competiþii exagerate ºi/sau neînþelegerilor ce pot sã
aparã în contextul unei slabe facilitãri sau al lipsei unui lider. Mobilizarea în jurul unui proiect
concret sau al unei teme specifice (de ex. protecþia martorilor) poate întãri eforturile de
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coordonare, iar un moderator care promoveazã ideea de asumare a proiectului ºi implicare în
desfãºurarea lui printre membri ºi care faciliteazã instalarea unui mediu cooperant ºi armonios,
poate, de asemenea, întãri eforturile de coordonare. Aceasta nu este o sarcinã uºoarã ºi, de
aceea, trebuie susþinutã de un nivel corespunzãtor al resurselor necesare.

Coali]ia „Împreunã Împotriva Traficului de Copii"
[All Together Against Child Trafficking]
În Albania, a fost înfiin]atã în 2002 o coali]ie a actorilor na]ionali [i interna]ionali care lucreazã împotriva
traficului de copii. Coali]ia a fost înfiin]atã cu scopul de a întãri rãspunsul la nivel na]ional [i local, precum
[i protec]ia copiilor trafica]i [i a celor în situa]ie de risc. Coali]ia reprezintã un forum de coordonare [i
schimb de informa]ii între membri, precum [i un instrument de lobby pe lângã guvernul albanez. La
începutul anului 2004, coali]ia a fost invitatã de guvernul Albaniei sã ofere un feedback cu privire la
Planul Na]ional de Ac]iune pentru Combaterea Traficului de Copii.

Grupuri de lucru inter-agen]ii
Salva]i Copiii - Albania a devenit membru al grupului de lucru pe protec]ia martorilor, grup care s-a
format ini]ial pentru a rãspunde urgent la nevoile stringente de protec]ie ale copiilor trafica]i [i care
apoi s-a transformat într-un grup oficial de lucru. Acest grup a semnat un Memorandum de În]elegere
cu guvernul Albaniei pentru a oferi consultan]ã în cazurile de protec]ia martorilor [i a contribuit la
schi]area legisla]iei pentru protec]ia martorilor din Albania.

Conferin]e [i mese rotunde
Conferinþele ºi mesele rotunde comune oferã oportunitãþi adiþionale de a aduce împreunã
principalii actori, cu scopul de a schimba informaþii despre traficul de copii ºi pentru a concepe
planuri concrete de acþiune sau recomandãri. Acolo unde nu existã mecanisme de coordonare
oficiale, astfel de evenimente pot servi drept un prim pas pentru înfiinþarea lor. Organizaþiile
pentru drepturile copilului pot fi considerate de cãtre alþi susþinãtori ca fiind relativ neutre, întrun mediu care este de multe ori politizat ºi deci, se aflã în postura unicã de a facilita astfel de
eforturi de coordonare.
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Conferin]ã anti-trafic
Salva]i Copiii - Kosovo a contribuit la organizarea unei Conferin]e Anti-Trafic (în octombrie 2003),
conferin]\ care a adus împreun\, pentru prima dat\, principalii actori pentru a discuta despre trafic [i
pentru a elabora recomand\rile unui plan de ac]iune.
Comitetul coordonator al conferin]ei s-a întrunit cu regularitate, timp de mai multe luni, pentru a
preg\ti evenimentul. Salva]i Copiii Kosovo a jucat rol de catalizator în facilitarea acestui proces. Fiind
o organiza]ie pentru drepturile copilului, a fost perceput\ ca un actor neutru (într-un mediu politizat)
[i s-a folosit de acest atú, cu scopul de a aduce împreun\ diver[i actori, concentra]i în jurul unui
obiectiv comun. Acest lucru a oferit agen]iilor care activeaz\ în diverse domenii anti-trafic
oportunitatea de a lucra împreun\, de a face schimb de informa]ii [i experien]\ [i în afara cadrului
conferin]ei.
Se sper\ c\ acela[i grup de agen]ii va continua s\ se întâlneasc\ cu regularitate pentru a-[i coordona
activitatea anti-trafic în Kosovo.

Masã rotundã pe tema traficului de copii
Salva]i Copiii din Serbia a organizat în octombrie 2003 o mas\ rotund\ pe tema traficului de copii,
ocazie cu care s-au întâlnit pentru prima dat\ principalii actori din domeniul traficului de copii din
Serbia pentru a face schimb de experien]\ cu privire la activit\]ile anti-trafic din Serbia, pentru a stabili
[i preg\ti recomand\ri/ghiduri de procedur\ pentru viitoarele activit\]i din domeniul prevenirii [i
protec]iei.
Reprezentan]i ai guvernului din Serbia (ministerul de Interne [i Ministerul Educa]iei), organiza]ii
interna]ionale (OSCE, OIM, UNHCHR, CRS) [i organiza]ii locale non-guvernamentale (ASTRA,
Centrul pentru Drepturile Copilului, Centrul de Informare al Romilor) [i-au prezentat activit\]ile [i
realiz\rile din perioada 2002-2003. Prezentarea a fost urmat\ de discu]ii [i de preg\tirea unor
recomand\ri comune pentru ac]iuni viitoare.
Con]inutul acestei mese rotunde a fost publicat în limbile sârb\ [i englez\ [i este `n prezent diseminat
la nivel regional (Salva]i Copiii Serbia, 2004).
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Coordonare regionalã
Având în vedere cã traficul de copii este un fenomen transfrontalier, coordonarea bilateralã ºi
regionalã cu alþi actori este importantã ºi contribuie la o analizã ºi un rãspuns comprehensiv
vizavi de acest fenomen. Obiectivele eforturilor de coordonare regionalã reflectã întocmai
obiectivele coordonãrii naþionale, ºi anume: schimbul de informaþii, consolidarea
mecanismelor de referire a cazurilor, coordonarea rãspunsului de program ºi iniþierea unor
schimbãri la nivelul politicilor regionale ºi a cadrului legislativ. Coordonarea regionalã se poate
face cu ajutorul cadrului instituþional existent, prin forumuri inter-guvernamentale sau
organisme regionale de creare a politicilor.

Grupul de Coordonare privind Traficul de Fiin]e
Umane din cadrul Pactului de Stabilitate
Pactul de Stabilitate pentru Europa de sud-est a înfiin]at în septembrie 2000 un grup de coordonare
privind Traficul de Fiin]e Umane, cu scopul de a îmbun\t\]i coordonarea [i coeziunea la nivelul
r\spunsurilor anti-trafic din regiune. Secretariatul Grupului de Coordonare, cu sediul la Viena, [i-a
asumat rolul de a dezvolta activit\]i anti-trafic coordonate, politici [i structuri în Europa de sud-est.
Grupul lucreaz\ cu o Echip\ de Exper]i în Coordonare, alc\tuit\ din organiza]ii interna]ionale [i ONG-uri,
echip\ care î[i aduce o contribu]ie însemnat\, oferind guvernelor o imagine coerent\ a activit\]ilor antitrafic desf\[urate în cadrul Pactului de Stabilitate - Grupul de Coordonare privind Traficul de Fiin]e Umane.
Salva]i Copiii este membr\ a Echipei de Exper]i în Coordonare, ceea ce îi permite s\ lucreze în
colaborare cu al]i actori pentru a pune pe agenda de lucru chestiunile legate de drepturile copilului, s\
î[i aduc\ contribu]ia prin includerea lec]iilor înv\]ate din munca în teren în politicile [i programele
formulate la nivel regional [i global [i s\ fie în permanen]\ informat\ cu privire la noile politici [i
programe regionale.

Mecanismele mai puþin oficiale, cum sunt reþelele profesionale sau intervenþiile comune în
contextul programelor regionale pot, de asemenea, constituti forumuri de coordonare
regionalã. Înfiinþarea unor forumuri democratice de comunicare ºi schimb de informaþii, cum
sunt listele elecronice de discuþii, scrisorile de informare ºi site-urile de internet, pot fi
instrumente utile pentru consolidarea reþelei ºi asumarea proiectelor ºi implicarea membrilor.
Întâlnirile directe ale participanþilor sunt, de asemenea, importante pentru cã promoveazã
formarea unor relaþii personale, liantul care poate ajuta la consolidarea unei reþele.
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Re]ele de programe regionale
Unul din principalele obiective ale Programului Regional al organiza]iei Salva]i Copiii a fost acela de a
înt\ri r\spunsul regional la problema traficului de copii prin experimentarea unor interven]ii pilot,
focalizate pe copil [i prin schimbul de informa]ii, experien]e [i bune practici între participan]ii [i
partenerii din regiune. Programul a încercat s\ înt\reasc\ leg\turile dintre [i din cadrul proiectelor
pilot (din Albania, Croa]ia, Kosovo, Muntenegru, România [i Serbia), printr-o serie de întâlniri
regionale, prin sprijinirea vizitelor bilaterale, diseminarea informa]iei [i facilitarea comunic\rii între
parteneri prin intermediul po[tei electronice, scrisorilor de informare [i contactelor telefonice.
Rela]iile dintre speciali[tii [i partenerii implica]i în cele [ase proiecte pilot s-au consolidat pe parcursul
programului, iar partenerii au avut de câ[tigat din faptul c\ f\ceau parte dintr-o ini]iativ\ regional\.
Participarea lor la efortul colectiv i-a încurajat s\-[i asume munca într-un domeniu dificil [i le-a oferit
ocazia de a rela]iona cu al]i actori din regiune. Mul]i parteneri au ob]inut o mai mare legitimitate în
rela]ia cu factorii de decizie de la nivel na]ional tocmai datorit\ implic\rii lor în acest efort regional,
putând astfel s\ militeze mai eficient pentru protec]ia copiilor trafica]i. Trebuie îns\ recunoscute
dificult\]ile pe care le presupune men]inerea unei astfel de re]ele care traverseaz\ spa]iile geografice,
culturile, limbile [i istoriile politice de conflict, iar progresul trebuie evaluat [i m\surat corespunz\tor.

Coordonarea la nivel local
În contextul existenþei unor mecanisme slabe de protecþie a copilului, întãrirea coordonãrii la
nivel local ºi a mecanismelor de referire a cazurilor, cu scopul de a sprijini rãspunsurile de
protecþie bazate pe comunitate, poate fi o strategie viabilã care vine în sprijinul copiilor traficaþi
ºi al celor în situaþie de risc.
Aducând împreunã principalii actori de la nivel local, care - cel mai probabil - nu au o istorie de
lucru comunã (poliþie, asistenþi sociali [i medicali, educatori ºi autoritãþi locale) pentru a-ºi
coordona activitãþile în jurul traficului de copii, se pot consolida relaþiile dintre ei ºi poate creºte
capacitatea comunitãþii de a-ºi proteja copiii. Copiii aflaþi în situaþie de mare risc ºi familiile
acestora ar trebui incluºi în aceste eforturi. În acest fel, comunitãþile sunt capabile sã îºi asume
protecþia propriilor copii ºi sunt încurajate sã-ºi identifice problemele cu care se confruntã ºi sã
caute posibile soluþii.
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Promovarea coordonãrii ºi rãspunsului la nivel de comunitate presupune recunoaºterea faptului
cã responsabilitatea finalã pentru protecþia copilului le revine autoritãþilor naþionale, dar
comunitatea poate oferi resurse la nivel local ºi poate fi mobilizatã cu scopul de a sprijini copiii
într-un context specific ºi, deci, în mod relevant. Pentru a fi durabile, rãspunsurile la nivel local
trebuie coordonate cu ºi sprijinte de iniþiativele de la nivel naþional ºi regional, precum ºi de
principalii responsabili, astfel încât sã se creeze un mediu propice în care sã poatã funcþiona.
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Re]ele de protec]ia copilului bazate pe comunitate
Re]elele de protec]ia copilui bazate pe comunitate aduc împreun\ autorit\]ile locale, poli]ia,
educatorii, asisten]ii sociali, p\rin]i [i lucr\torii din sistemul sanitar, pentru a evalua nevoile de
protec]ie ale copiilor la nivelul comunit\]ii [i pentru a elabora r\spunsuri strategice cu privire la
consolidarea re]elelor oficiale [i informale de protec]ie. Astfel de abord\ri bazate pe comunitate îi
determin\ pe principalii actori din comunitate s\-[i asume protec]ia copiilor, s\ îi sprijine în
identificarea propriilor probleme [i s\ caute posibile solu]ii.
Re]elele sunt construite pornind de la resursele existente la nivelul comunit\]ii [i mobilizeaz\
comunit\]ile c\tre atingerea un obiectiv comun. Acest model de colaborare poate func]iona atât la
nivel de comunitate, cât [i regional [i na]ional. Facilitând dezvoltarea unor r\spunsuri locale cu privire
la nevoile locale, se promoveaz\ durabilitatea, se asigur\ relevan]a în contextul local, se încurajeaz\
asumarea [i implicarea în acest proces la nivel local [i se dezvolt\ puterea de revenire a membrilor
comunit\]ii, inclusiv a copiilor.
Copiii Lumii - Albania a înfiin]at o Re]ea Anti-Trafic la nivel de Comunitate care, prin întâlniri
periodice, reune[te actori din cadrul a trei unit\]i administrative din Tirana inclusiv reprezentan]i ai
autorit\]ilor locale, poli]iei, [colilor [i serviciilor sociale, pentru a identifica cazuri de copii afla]i în
situa]ie de risc, pentru a urm\ri cazurile referite [i a sprijini copiii [i familiile lor.
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Ahmet Alushi, 14 ani

12. Cum se pot promova, prin
cooperare cu mass-media,
interesele superioare ale
copiilor victime ale traficului
de fiin]e umane?

„Dacã nimãnui nu-i place sã mãnânce cartofi, nici un vânzãtor
de legume nu va mai aduce cartofi în magazinul sãu dacã nu îi
poate vinde"
- bãiat, 14 ani, în timpul unei discu]ii despre cererea de copii trafica]i,
Tirana, Albania

M

ass media joacã un rol foarte important în modelarea opiniei publice ºi constituie adesea o
sursã primarã de informare cu privire la trafic, atât pentru copii, cât ºi pentru publicul larg. Ca
atare, mass-media are potenþialul de a juca un rol pozitiv în conºtientizare, în sensibilizarea
grupurilor aflate în situaþie de risc cu privire la pericolele traficului, în generarea de noi
informaþii prin jurnalismul de investigaþie, în scãderea nivelului de toleranþã al publicului faþã
de actele criminale, exploatarea copiilor, discriminarea de gen ºi încãlcarea drepturilor omului
ºi în sancþionarea moralã a celor care acceptã tacit sã foloseascã copiii în scopul de a-i exploata
pentru profit.

Construirea unor legãturi pozitive cu mass-media
Stabilirea unor legãturi pozitive cu mass-media, solicitându-le jurnaliºtilor sprijinul pentru
promovarea unor reportaje responsabile, corecte ºi sensibile despre traficul de copii, poate fi o
componentã importantã a oricãrei strategii de susþinere ºi promovare. Aceste strategii de
promovare a unor relatãri responsabile despre traficul de copii în mass media pot include:
sesiuni de formare media cu echipele de asistenþã ºi partenerii de proiect ºi elaborarea unor
ghiduri pentru mass-media/puncte de discuþie pentru a-i ajuta pe aceºtia în situaþiile în care
sunt abordaþi de mass-media pentru interviuri
ateliere de lucru cu jurnaliºtii pe probleme legate de drepturile copilului ºi traficul de copii, cu
scopul de a creºte gradul de conºtientizare în aceste douã domenii
pregãtirea unor studii de caz date spre publicare mass-mediei cu scopul de a ilustra
preocupãrile pentru protecþia copiilor în situaþie de mare risc ºi a celor traficaþi, precum ºi de a
scoate în evidenþã forþa ºi puterea lor de revenire
monitorizarea presei ºi cererea dreptului la replicã de la editori în cazurile în care au fost
publicate articole eronate sau voit senzaþionale despre traficul de copii
Este important sã se profite de ocazia de a întãlni reprezentanþi ai mass media pentru a include
traficul de copii în contextul mai larg al preocupãrilor pentru respectarea drepturilor omului.
Transmiterea unor mesaje clare ºi concise cãtre mass-media, pregãtirea unor studii de caz pentru a
ilustra procuparea pentru protecþia copiilor în situaþie de mare risc ºi a celor traficaþi, precum ºi
pentru a scoate în evidenþã forþa ºi puterea lor de revenire ºi oferirea unor exemple concrete de
activitãþi ale programului, ajutã la contracararea ºtirilor senzaþionale apãrute despre copiii traficaþi.
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Asigurarea respectãrii interesului superior al copilului în mass-media
Cererile venite din partea mass media de a intervieva copii traficaþi trebuie evaluate în interesul
superior al copilului, de la caz la caz, având în vedere în permanenþã cã dezvãluirea identitãþii
unui copil traficat poate avea consecinþe grave pentru securitatea sa ºi poate afecta procesul de
reintegrare. Dacã se acordã permisiunea pentru un astfel de interviu, este important ca
jurnalistul sã se angajeze în a respecta principiile fundamentale de protecþia copilului, inclusiv
confidenþialitatea ºi garantarea integritãþii copilului pe parcursul interviului, în conþinutul ºi
forma finalã a ºtirii ºi în contextul în care este folositã relatarea. Este, de asemenea, important sã
se asigure cã cel care este intervievat îºi cunoaºte propriile drepturi, inclusiv dreptul la
confidenþialitate, putând refuza sã rãspundã la orice întrebare sau sã furnizeze doar acele
informaþii pe care le considerã importante ºi sã punã capãt interviului cînd doreºte, indiferent
din ce motiv.

Ghid pe problematica traficului de copii [i reflectarea acestuia
în mass-media
Copiii trafica]i [i familiile lor se pot afla în situa]ia de a risca daune din partea trafican]ilor. Aten]ia
public\ acordat\ povestirii, identit\]ii [i/sau localiz\rii lor poate spori dramatic acest risc. Expunerea
poate avea, de asemenea, un efect devastator asupra procesului de recuperare a unui copil traficat,
distrugând rela]iile sale cu familia, colegii [i prietenii care este posibil s\ nu fi [tiut nimic despre istoria
sa de trafic.
În cadrul Programului Regional al organiza]iei Salva]i Copiii a fost elaborat un Ghid pe problematica
traficului de copii [i reflecarea în mass-media a fenomenului („Guidelines on Child Trafficking and
Media Coverage"), cu scopul de a oferi partenerilor [i echipei de asisten]\ implica]i în activit\]ile antitrafic un model despre cum s\ r\spund\ cererilor venite din partea mass-media. Inten]ia ghidului este
de a ajuta echipa de asisten]\ s\ evalueze riscurile acord\rii accesului direct al mass-media la copiii
care au fost trafica]i [i de a-i înv\]a cum s\ pun\ condi]ii în cazul în care accesul este permis. Ghidul
urm\re[te, de asemenea, s\ ajute echipa s\ prezinte publicului larg informa]ii consistente despre
traficul de copii, luând totodat\ în considerare nevoile de protec]ie ale copiilor care vor fi, direct sau
indirect, afecta]i de relat\rile din mass media.13

13
„Guidelines on Child Trafficking and Media Coverage" [Ghid pe problematica traficului de copii [i reflecarea în mass-media a fenomenului],
Programul Regional de Rãspuns la Problema Traficului de Copii al organiza]iei Salva]i Copiii, Europa de sud-est, Tirana, decembrie 2003
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(Opri]i traficul de copii)

Participan]i la atelierul de lucru, Centrul de Informare al Romilor

13. Cum pot fi folosite
ac]iunile de promovare pentru
a determina schimbãri pe
termen lung pentru copiii
trafica]i [i a celor afla]i în
situa]ie de risc?
„Comunitatea nu este organizatã. Oamenii ar trebui mai bine
organiza]i pentru a-[i exprima opinia [i pentru a cere
schimbãri. Toatã lumea vorbe[te despre drepturile copiilor,
dar nimãnui nu-i pasã cu adevãrat. Nimeni nu face nimic
pentru asta. Noi organizãm forumuri comunitare [i dezbateri
pentru a discuta depre aceste lucruri"
- fatã, 16 ani, membrã a Clubului de Tineret, Cerrik, Albania

„Unele lucruri sunt greu de schimbat - schimbãrile nu vin
peste noapte."
- bãiat, 14 ani, membrul al Clubului de Tineret, Cerrik, Albania

U

n element fundamental în strategiile anti-trafic bazate pe respectarea drepturilor este
asigurarea cã principalii responsabili sunt conºtienþi de responsabilitãþile ce le revin faþã de
copiii traficaþi ºi cei în situaþie de mare risc, într-o manierã care le garanteazã ºi le protejeazã
acestora din urm' drepturile umane. Lobby-ul pe lângã factorii de decizie, pentru a-i determina
pe aceºtia sã instituie mãsuri relevante la nivelul politicilor, legislaþiei ºi practicilor din domeniu,
poate asigura durabilitatea acestor schimbãri ºi sprijinirea lor pe termen lung.

Câteva din rezultatele ac]iunilor de promovare
Acþiunile de promovare a mãsurilor împotriva traficului de copii pot avea drept rezultat:
o mai mare atenþie acordatã chestiunilor legate de protecþia copilului în cadrul forumurilor
anti-trafic
introducerea în legislaþie ºi politicile relevante a unor prevederi privind protecþia copilului
un mai mare nivel de conºtientizare a principalilor responsabili cu privire la paºii ce urmeazã
a fi fãcuþi în direcþia asigurãrii drepturilor copiilor traficaþi ºi a celor aflaþi în situaþie de risc
sporit
introducerea unor componente specifice nevoilor copilului în activitãþile anti-trafic aflate în
desfãºurare sau crearea unor astfel de intervenþii
Elaborarea unei strategii de promovare ºi susþinere care sã-ºi propunã clar un obiectiv pe
termen lung, sã identifice grupurile þintã, aliaþii ºi oponenþii acestora ºi sã stabileascã un plan de
acþiune, poate ajuta în eficientizarea eforturilor. O astfel de strategie poate, de asemenea, servi
drept un cadru mai larg de planificare a programelor ºi vegheazã ca intervenþiile pe termen
scurt ºi mediu sã se îndrepte în direcþia îndeplinirii obiectivului pe termen lung.

Importan]a cuno[tin]elor acumulate pe teren
Practicienii din teren au o contribuþie importantã ºi unicã în ceea ce priveºte eforturile de
promovare ºi susþinere, pentru cã ei au contact direct cu copiii traficaþi, copiii în situaþie de risc
ºi comunitãþile lor ºi, deci, cunosc în profunzime care sunt provocãrile cãrora aceºtia trebuie sã
le facã faþã ºi care sunt nevoile de sprijin aferente.
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Oportunitãþi de a discuta chestiuni legate de protecþia copilului cu principalii factori de decizie
ºi alþi actori antitrafic pot fi cãutate prin intermediul:
grupurilor de coodonare anti-trafic
organizãrii de mese rotunde ºi întâlniri publice
campaniilor mass-media
rapoartelor de cercetare ºi respectiv lansãrilor mass-media ale acestor rapoarte sau alte
evenimente mediatice
întãlnirilor cu comunitatea, dezbaterilor sau forumurilor publice la nivel local
Lucrul împreunã cu alte organizaþii pentru drepturile copilului poate constitui o oportunitate
de a cumula resursele disponibile, de a coordona eforturile ºi concentra acþiunile pentru a
determina schimbãri în direcþia unei protecþii crescute a copilului la nivel naþional.

Abordarea problemei protec]iei copilului
Salva]i Copiii [i partenerii s\i din domeniul traficului de copii au întreprins activit\]i oficiale sau
informale de sus]inere [i promovare. Echipele de asisten]\ au ridicat problema protec]iei copilului în
cadrul unor forumuri na]ionale cu factorii principali de decizie [i cu mass-media. Acest lucru include
participarea ca membri [i/sau contribu]ia la grupurile na]ionale de coordonare anti-trafic [i, mai
recent, la nou formatul sub-grup de lucru inter-ministerial pentru prevenirea [i combaterea traficului
de copii (decembrie 2003), contribu]ie constând în expertiza la elaborarea respectivelor Planuri
Na]ionale de Ac]iune (PNA).
Devenind membr\ în aceste consilii inter-ministeriale [i/sau na]ionale, Salva]i Copiii [i partenerii s\i
pot acum s\ ridice problema drepturilor copilului în fa]a principalilor factori de decizie [i s\ contribuie
direct la elaborarea politicilor [i practicilor în domeniu. Ob]inerea statutului de membru în aceste
consilii se datoreaz\ în parte meritelor deosebite ale organiza]iei Salva]i Copiii [i experien]ei
acumulate în teren, precum [i perspectivei sale unice asupra drepturilor copilului.
Circumstan]e de ordin extern au creat premisele pentru ca Salva]i Copiii [i partenerii s\i s\ ob]in\ un
impact semnificativ în ceea ce prive[te ac]iunile realizate împotriva traficului de copii, reu[ind inclusiv
s\ atrag\ o aten]ie sporit\ din partea sus]in\torilor [i a politicienilor, s\ fac\ suficient\ presiune asupra
guvernelor din Europa de sud-est pentru ca acestea s\ se ocupe de problem\ [i, ]inând, desigur, cont [i
de interesul acestor guverne de a accede la Uniunea European\ [i de receptivitatea lor, s\ r\spund\
pozitiv la aceast\ presiune.
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Raport asupra traficului de copii în Albania
În martie 2001, Salva]i Copiii a publicat raportul despre Traficul de copii în Albania („Child Trafficking in
Albania"). În raport au fost adunate o serie de povestiri anecdotice ale copiilor care au fost trafica]i din,
prin [i înspre Albania, pe baza informa]iilor ob]inute din interviuri [i discu]ii de tip focus grup cu copiii,
comunit\]ile [i lucr\torii din linia întâi.
Într-o perioad\ în care guvernele ezitau s\ recunoasc\ problema traficului de copii, raportul a oferit o
privire aprofundat\ asupra fenomenului [i a determinat o aten]ie sporit\, servind în acela[i timp drept
un mijloc important de promovare a schimb\rilor necesare la nivel na]ional [i regional.

Promovarea copiilor ca militan]i
„Cel mai folositor a fost forumul în care trebuie sã invi]i adul]i ca sã asculte dezbaterile.
Reprezentan]ii primãriei sunt invita]i la discu]ii. Ei ne ascultã pe noi. Fac promisiuni care
nu sunt întotdeauna îndeplinite, dar mãcar sunt prezen]i. E un început!"
- fatã, 16 ani, membrã a Clubului de tineret, Cerrik, Albania

Copiii traficaþi ºi copiii aflaþi în situaþie de risc sunt cei care îºi cunosc cel mai bine propriile
nevoi, iar opiniile ºi punctele lor de vedere sunt esenþiale pentru dezvoltarea unor rãspunsuri
adecvate. Ca atare, unul din rolurile importante ale unei organizaþii pentru drepturile copilului
este de a facilita procesul prin care experienþele copiilor ºi nevoile identificate de ei înºiºi sunt
traduse în recomandãrile de acþiune. Povestirile copiilor, lucrãrile de artã ºi pãrerile lor pot fi
încorporate în astfel de recomandãri, dând mai multã greutate cazului.

Cu propriile lor cuvinte
Salva]i Copiii România a conceput un raport în care sunt adunate experien]ele a opt fete traficate cu
scopul de a fi exploatate sexual pentru profit. Cu propriile cuvinte, fetele au povestit cum erau vie]ile
lor înainte de a fi traficate, în timpul cât au fost exploatate [i dup\ întoarcerea lor. În încheiere [i-au
exprimat viziunea despre viitor [i au dat sfaturi altor tineri care s-ar putea afla în situa]ie de risc.
Raportul urm\re[te s\ ofere acestor fete posibilitatea de a împ\rt\[i din experien]ele lor, de a
transmite sfaturi, atât tinerilor afla]i în situa]ie de risc, cât [i factorilor de decizie [i publicului larg, din
dorin]a de a preveni traficarea altor copii [i de a îmbun\t\]i în viitor protec]ia [i asisten]a destinat\
copiilor trafica]i [i celor afla]i în situa]ie de risc.
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Activitã]i de sus]inere [i promovare

Organizaþiilor pentru drepturile copiilor le revine rolul de a promova copiii traficaþi ºi cei în
situaþie de mare risc ca militanþi pentru propriile probleme, jucând rol de liant între aceºti copii
ºi factorii de decizie ºi ajutându-i pe copii sa se facã auziþi. Copiii pot, spre exemplu, sã
organizeze sau sã participe la forumuri comunitare, dezbateri publice, grupuri de lucru sau
comitete directoare. Invitând principalii responsabili sã participe la astfel de evenimente,
aceºtia pot fi puºi în situaþia de a-ºi îndeplini obligaþiile pe care le au, în sensul creºterii gradului
de protecþie a copiilor, promovãrii dialogului ºi contribuþiei la coordonarea multi-sectorialã.
Implicând copiii în eforturile de susþinere ºi promovare, se asigurã faptul cã problemele în
discuþie sunt definite într-un mod care este relevant pentru cei asupra cãrora au cel mai mare
impact. Acordându-le copiilor responsabilitatea de a organiza ºi desfãºura activitãþi de
susþinere ºi promovare, li se conferã un mai mare simþ de asumare a procesului ºi contribuie la
dezvoltarea încrederii în sine ºi a abilitãþilor de lider în rândul copiilor.

Tinerii organizeazã forumuri comunitare pe tema traficului
În Kosovo, copiii de la centrele de tineret Kosovo Action Together [i Gjakova Youth Centre au organizat
primele forumuri comunitare pe tema traficului de copii din Gjakova [i Podujeva, construite pe modelul
unei adun\ri a copiilor. Autorit\]ile locale, inclusiv primarul, poli]ia local\, profesorii, dar [i Misiunea
Na]iunilor Unite în Kosovo (UNMIK) au fost invita]i s\ participe la discu]ii [i s\ r\spund\ la întreb\rile
puse de copii. A fost o ocazie potrivit\ de a aduce împreun\ diver[ii sus]in\tori ai comunit\]ii pentru a
discuta despre trafic [i despre rolul autorit\]ilor în protejarea comunit\]ii [i copiilor.
În Albania, centrele de tineret, sprijinite de Salva]i Copiii [i ONG-ul local Ajuta]i Copiii, organizeaz\
bilunar forumuri comunitare pe diverse teme de interes, inclusiv pe tema traficului de copii. Este o
ocazie de a m\ri gradul de con[tientizare cu privire la aceast\ problem\, de a mobiliza comunitatea [i
de a milita pe lâng\ factorii de decizie.

Un lobby eficient ar trebui sã aibã la bazã experienþa documentatã ºi analize de profil. Acest
lucru presupune însã timp ºi resurse ºi este adesea trecut cu vederea sau nu este considerat ca
fiind o prioritate de cãtre organizaþiile din teren, þinând cont cã existã o varietate de nevoi
urgente pentru care resursele sunt limitate. Trebuie rezervat timp ºi alocate resurse în vederea
documentãrii acþiunilor de promovare ºi sprijin, cu scopul de a obþine un impact cât mai mare ºi
mai durabil pentru copiii aflaþi în situaþie de risc ºi pentru cei traficaþi. Având în vedere aceste
lucruri, acþiunile de sprijinire ºi promovare nu constituie un scop în sine, ci ar trebui mai
degrabã vãzutã ca parte a unei strategii mai largi de a determina schimbãri.
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Edison Mehmeti, 12 ani

14. Concluzii [i
recomand\ri

„Traficul ne afecteazã pe to]i ... dacã noi, tinerii, suntem
viitorul ]ãrii, iar vie]ile noastre sunt puse în pericol, atunci [i
viitorul ]ãrii este pus în pericol."
- fatã, 14 ani, în contextul unei discu]ii purtate în cadrul unui atelier de
lucru pentru elaborarea materialelor de informare, Tirana, Albania

„Cu cât creãm mai multe posibilitã]i pentru copii, cu atât mai
mult ne apropiem de obiectivele propuse."
- animator adult, Centrul de Tineret din Kucova, Albania

u existã o formulã simplã pentru a stopa traficul de copii ºi mai sunt foarte multe de învãþat
N
în legãturã cu factorii - atât cei individuali, cât ºi cei structurali - care contribuie la
vulnerabilitatea copiilor, precum ºi cu privire la alegerea celor mai eficiente intervenþii. Aºa
cum am arãtat în exemplele din acest material, în prezent sunt în desfãºurare mai multe
iniþiative anti-trafic în Europa de sud-est. Cu toate acestea, traficul de copii continuã sã existe ºi
mai sunt încã multe de fãcut pentru a garanta ºi proteja drepturile copiilor traficaþi ºi ale celor în
situaþie de risc.
Ca punct de plecare, o abordare bazatã pe respectarea drepturilor copilului în intervenþiile în
problematica traficului de copiii, poate contribui la acest efort, oferind o serie de strategii
complementare care vegheazã la respectarea ºi protejarea drepturilor copiilor traficaþi ºi
contribuie la reducerea riscurilor. Aceastã abordare porneºte de la Convenþia Naþiunilor Unite
cu privire la Drepturile Copilului, care stipuleazã dreptul unui copil de a nu fi supus traficului ºi
exploatãrii ºi care atribuie statului obligaþia de a lua mãsurile adecvate pentru a preveni traficul
de copii în orice scop. O astfel de abordare recunoaºte copiii ca fiind actori sociali ºi depozitari
ai drepturilor, pornind de la principiul fundamental prin care se vegheazã la interesul superior
al copilului. Copiii au, de asemenea, ocazia sã-ºi exprime opiniile, sã-ºi cearã drepturile ºi sã aibã
un cuvânt de spus în deciziile care îi privesc. Principalii responsabili sunt îndemnaþi sã
întãreascã mediile protectoare pentru copii ºi familiile lor, sã creascã accesul la servicii sociale
de calitate ºi sã abordeze cauzele adânci care se aflã în spatele vulnerabilitãþii în faþa traficului ºi,
respectiv, a exploatãrii ºi abuzului.
Toate cele ºase proiecte pilot din cadrul Programului Regional de Rãspuns la Problema
Traficului de Copii din sud-estul Europei, au adoptat o abordare bazatã pe respectarea
drepturilor copilului în activitãþile lor. Acest lucru a presupus solicitarea activã a copiilor ºi
luarea în considerare a ideilor lor - atât în cazul copiilor care au fost victime ale traficului, cât ºi a
celor vulnerabili de a fi exploataþi - pentru a formula activitãþi de proiect ºi a trage învãþãminte
din acest proces. Toate acestea s-au fãcut în contextul unei iniþiative regionale care a oferit
ocazia de a reuni cunoºtinþele colective, experienþele ºi lecþiile învãþate, din dorinþa de a avea un
impact cât mai mare pentru copii. În cele ce urmeazã este prezentat un rezumat al lecþiilor
învãþate ºi recomandãrile extrase din acest tip de abordare.
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Promovarea implicãrii active a copiilor [i comunitã]ilor lor
Plasarea copiilor în centrul acþiunilor ºi recunoaºterea lor ca fiind depozitari ai drepturilor ºi
actori sociali
Implicarea copiilor traficaþi ºi a celor în situaþie de risc, precum ºi a comunitãþilor lor ca
actori principali în identificarea proprilor nevoi ºi în mobilizarea rãspunsurilor de adresare a
acestor nevoi
Folosirea unor strategii care pornesc de la puterea de revenire a copiilor, încurajeazã
asumarea intervenþiilor de cãtre aceºtia, construiesc abilitãþi transferabile de lider ºi nu
numai ºi ajutã la asigurarea unor intervenþii relevante ºi durabile
Promovarea ºi capacitarea copiilor pentru a deveni ei înºiºi militanþi, inclusiv implicarea lor
în luarea deciziilor sau în organismele de consiliere
Implicarea de la început a copiilor în proiect pentru a le conferi o mai mare asumare ºi
pentru a promova un proces de includere
Tratarea copiilor ca parteneri în planificare ºi nu ca simboluri ale unui proces condus de adulþi
Construirea unor relaþii de încredere ºi respect reciproc cu copiii ºi comunitãþile lor,
identificând ºi pornind de la punctele forte ºi resursele de care dispun ei
Delimitarea ºi alocarea resurselor materiale ºi de timp necesare pentru a desfãºura activitãþi
participative
Colaborarea cu un moderator care are experienþã în lucrul cu metodele participative ºi
cunoºtinþe întemeiate despre drepturile copilului ºi traficul de copii
Concentrarea pe procesele de participare ºi nu pe rezultate
Stabilirea unor relaþii pozitive cu autoritãþile locale pentru a încuraja ºi promova
durabilitatea intervenþiilor bazate pe comunitate

Consolidarea strategiilor de intervenþie ºi includere a copiilor ºi familiilor
cel mai expuse riscului, inclusiv dobândirea unei mai bune înþelegeri
asupra factorilor de risc multipli ºi a eforturilor de prevenire aferente
Dezvoltarea unor strategii distincte care sã vizeze grupurile cu mare risc, luând în
considerare contextele socio-culturale, economice ºi familiale ale acestora. Este posibil sã
fie nevoie de strategii diferite pentru bãieþi ºi, respectiv, pentru fete.
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Efectuarea unei analize clare a factorilor care contribuie la vulnerabilitatea grupurilor
marginalizate în faþa traficului ºi, respectiv, a exploatãrii ºi abuzului, o analizã a mediului lor
protector ºi a opþiunilor disponibile.
Lucrul cu "cei din interior" (de ex. ONG-urile locale), pentru a stabili relaþii pozitive cu
comunitatea vizatã.
Promovarea unei atmosfere de respect reciproc, toleranþã ºi includere ºi dispoziþia de a
contracara orice urmã de pãrtinire, discriminare în rândul echipelor de asistenþã implicate, a
partenerilor de proiect ºi a copiilor.

Consolidarea mecanismelor de protecþia copilului ºi oferirea unui sprijin pe
termen lung pentru copiii traficaþi ºi cei în situaþie de risc
Oferirea unui sprijin pe termen mediu ºi lung pentru copiii traficaþi, copiii în situaþie de risc ºi
familiile lor
Sprijinirea partenerilor locali ºi guvernamentali în dezvoltarea ºi/sau consolidarea programelor
naþionale sau la nivel de comunitate care lucreazã în sensul reducerii factorilor de risc ºi
abordeazã situaþiile de vulnerabilitate legate de violenþa domesticã sau alte forme de abuz, de
marginalizarea socio-economicã, de nivelele scãzute de educaþie, de prezenþa traficanþilor în
comunitate ºi lipsa constientizãrii problemei sau a anumitor deprinderi de viaþã.
Abordarea factorilor care se suprapun (de ex., psihologici, culturali ºi socio-economici) care
contribuie la sporirea riscului copiilor de a fi traficaþi ºi, respectiv, abuzaþi ºi exploataþi, luând în
considerare atât contextele imediate cât ºi pe cele structurale (care opereazã la nivel local,
naþional ºi regional) ºi care modeleazã aceºti factori.
Lucrul cu o echipã multi-sectorialã (asistenþi sociali ºi educatori) pentru a putea aborda mai
bine aspectele multiple ale vulnerabilitãþii copiilor ºi pentru a asigura un rãspuns holistic.
Lucrul cu copilul în contextul familiei ºi comunitãþii sale, inclusiv promovând dezvoltarea
capacitãþii pãrinþilor de a-ºi sprijini copiii.
Parteneriate cu alþi actori pentru a face schimb de informaþii, a coordona eforturile ºi/sau a
formula un rãspuns comun.
Lucrul pe nivele multiple pentru a determina schimbãri, inclusiv în þãrile de origine ºi cele de
destinaþie, atât direct cu copiii ºi comunitãþile, prin intervenþii în teren, cât ºi indirect, cu
principalii actori implicaþi, prin consolidarea capacitãþii responsabililor, a furnizorilor de
servicii, a celor care au în îngrijire copii ºi a copiilor înºiºi, de a proteja drepturile copiilor.
Evaluarea criticã a impactului actualelor intervenþii pentru a asigura rãspunsuri mai eficiente
ºi mai focalizate.
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Întãrirea capacitãþii principalilor responsabili ºi a partenerilor, cu accent
special pe nivelul local
Desfãºurarea unor sesiuni de formare cu principalii responsabili ºi furnizorii de servicii,
precum ºi cu echipele de asistenþã ºi partenerii din cadrul proiectelor, pentru a creºte gradul
lor de conºtientizare ºi capacitatea de a identifica ºi oferi sprijin copiilor aflaþi în situaþie de
risc, în ideea cã ar putea aborda mai bine nevoile specifice de protecþie ºi dezvoltare ale
copiilor ºi ar putea lucra cu ei într-o manierã sensibilã faþã de nevoile copilului.
Dezvoltarea capacitãþii copiilor (ºi comunitãþilor lor) de a se ajuta singuri, prin sesiuni de
formare ºi alte tipuri de exerciþii prin care se dezvoltã anumite deprinderi de viaþã, de a
asigura proiecte de succes, de a-ºi dezvolta încrederea în sine ºi de a promova independenþa
ºi capacitatea lor de a duce mai departe activitãþile în domeniu.
Punerea unui accent special pe sprijinirea formãrii la nivel local a furnizorilor de servicii
sociale.
Elaborarea unor manuale de instruire specifice pe tema drepturilor copilului, a unor ghiduri
care sã vinã în completarea activitãþilor de formare existente pentru practicieni.
Consolidarea ºi sprijinirea structurilor locale pentru a desfãºura cursuri de continuare a
formãrii, de formare în cascadã ºi/sau de a oferi în permanenþã suport tehnic.
Sprijinirea schimbului de bune practici între actorii implicaþi, inclusiv între copii, prin
intermediul documentãrii ºi publicãrii lecþiilor învãþate, a conferinþelor ºi meselor rotunde
comune ºi a schimburilor profesionale.
Investirea de timp ºi resurse în efectuarea unor evaluãri amãnunþite ale intervenþiilor de
program ºi diseminarea rezultatelor evaluãrii în scopul de a întãri rãspunsul colectiv.

Oficializarea coordonãrii principalilor actori implicaþi din ºi între diverse
sectoare, pentru a consolida mecanismele de referire a cazurilor ºi de
rãspuns la problema copiilor traficaþi ºi a celor aflaþi în situaþie de risc
Reunirea principalilor actori implicaþi - poliþie, asistenþi sociali, educatori, lucrãtori din
domeniul sãnãtãþii, avocaþi ºi autoritãþi locale - pentru a formula o strategie comunã de
protecþie a copilului ºi a se asigura cã sunt abordaþi factorii multipli de risc.
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Acþiuni coordonate împreunã cu actorii naþionali ºi locali pentru a face schimb de
experienþã, a armoniza intervenþiile, a formula linii directoare pentru politici ºi practici ºi a
dezvolta programe comune. Oficializarea mecanismelor de coordonare între actorii
implicaþi, inclusiv între diversele sectoare, spre exemplu, prin semnarea unor
memorandumuri de înþelegere sau prin înfiinþarea unor grupuri de coordonare, grupuri de
lucru sau grupuri de acþiune.
Consolidarea ºi sprijinirea mecanismelor de referire a cazurilor de copii traficaþi sau de copii
aflaþi în situaþie de risc, inclusiv la nivel local.
Asigurarea cã sistemele de referire a cazurilor de la nivel local sunt armonizate cu
mecanismele de la nivel naþional ºi consolidarea politicilor, a legislaþiei ºi a infrastructurii
pentru a facilita acest proces.
Înfiinþarea unor reþele de protecþia copilului la nivel de comunitate, reunind în cadrul lor
principalii actori implicaþi (inclusiv copiii ºi familiile lor) pentru a mãri capacitatea
comunitãþii de a-ºi proteja copiii.
Acþiuni coordonate împreunã cu guvernele, organizaþii regionale ºi agenþii, cu scopul de a
documenta acele politici ºi practici care se adreseazã cauzelor adânci ale traficului, de a
proteja drepturile copiilor care au fost traficaþi ºi de a le asigura întoarcerea în siguranþã
acasã ºi reabilitarea.

Consolidarea cadrului instituþional, legislativ, procedural ºi a politicilor
din þãrile de origine ºi cele de destinaþie
Invitarea ºi sprijinirea guvernelor, ca principali responsabili, în a asigura faptul cã
procedurile din þãrile de origine ºi cele de destinaþie plaseazã drepturile omului ºi interesul
superior al copilului în centrul oricãrei decizii cu privire la copiii traficaþi sau la cei în situaþie
de risc, precum ºi de a asigura faptul cã resursele sunt investite în dezvoltarea unor opþiuni
mai variate puse la dispoziþia acestor copii.
Invitarea factorilor de decizie de a aborda elementele structurale mai largi care contribuie la
vulnerabilitatea copiilor ºi a familiilor lor, de a se ocupa de acea parte a traficului din care
provine cererea, parte care joacã un rol central în perpetuarea exploatãrii ºi abuzului asupra
copiilor.
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Dezvoltarea unor parteneriate ºi alianþe cu alþi actori pentru a promova drepturile copilului
ºi a face lobby în vederea schimbãrii - la nivel naþional ºi regional - cu scopul de a obþine un
mai mare impact colectiv.
Dezvoltarea unor relaþii pozitive cu mass-media, pentru a încuraja ºi capacita reflectarea în
media a problemei traficului de copii, urmãrind interesul superior al copilului.
Elaborarea unei strategii de susþinere ºi promovare care sã-ºi propunã obicetive clare pe
termen lung ºi sã asigure cã intervenþiile de program sunt concepute spre ºi contribuie la
atingerea acestor obiective.
Investirea de resurse ºi timp pentru documentarea ºi diseminarea lecþiilor învãþate din
intervenþiile în teren, cu scopul de a alcãtui o bazã de referinþã pentru acþiunile de
promovare ºi susþinere.
Urmãrirea obþinerii unor rezultate durabile pentru copii, prin focalizarea nu doar pe cauzele
imediate ale problemei, ci ºi pe cele structurale, atât în þãrile de origine, cât ºi în cele de
destinaþie.
Se sperã ca recomandãrile ºi experienþele prezentate în acest material vor contribui la eforturile
întreprinse de actorii care activeazã în regiune, în domeniul drepturilor copilului de a veghea ºi
proteja mai bine drepturile copiilor traficaþi ºi ale celor aflaþi în situaþie de risc ºi va face ca vocile
copiilor sã fie mai bine auzite.
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Anexa I
Rezumatul programului
Salva]i Copiii
Programul Regional de R\spuns la Problema Traficului de Copii, Europa de sud-est
Mai 2002 Martie 2004

Sumar
Obiectivul programului este de a reduce num\rul copiilor trafica]i din comunit\]ile de risc din Europa de sud-est [i de a spori
protec]ia copiilor afla]i în situa]ie de risc [i a celor trafica]i, prin combinarea unor interven]ii adecvate, durabile, dezvoltarea
capacit\]ii de r\spuns, coordonare, promovare [i sprijin la nivel na]ional [i regional.
Programul regional este compus din [ase înterven]ii pilot în problema traficului de copii din Albania, Croa]ia, Kosovo,
Muntenegru, Serbia [i România care, în colaborare cu parteneri la nivel na]ional, implementeaz\ activit\]i de prevenire,
protec]ie [i/sau reintegrare cu copiii afla]i în situa]ie de risc sau copiii trafica]i. Interven]iile includ activit\]i de con[tientizare
[i dezvoltare a comunit\]ii cu copii afla]i în situa]ie de risc, precum [i oferirea de consiliere direct\ [i sprijin pentru
reintegarea copiilor trafica]i. Accentul se pune pe metodologii participative, bazate pe respectarea drepturilor copiilor, cu
scopul de a oferi copiilor [i comunit\]ilor lor ocazia de a modela interven]ii de proiect, asigurându-se totodat\ c\ ele sunt
relevante pentru copii. Copiii sunt, de asemenea, încuraja]i s\-[i exprime îngrijor\rile cu privire la traficul de copii [i s\
propun\ recomand\ri pentru ac]iuni viitoare. Contribu]ia copiilor alimenteaz\ activit\]ile de promovare [i sus]inere [i le
permite acestora s\ participe la discu]iile mai largi pe tema traficului de persoane.
Dimensiunea regional\ a programului reune[te parteneri de implementare din regiune pentru a schimba între ei informa]ii,
strategii [i experien]e despre interven]iile în traficul de copii, în speran]a consolid\rii capacit\]ii, la nivel na]ional [i regional,
de a r\spunde eficient acestui fenomen. Lec]iile înv\]ate din aceste interven]ii vor sta la baza viitoarelor ghiduri de interven]ie
care urmeaz\ s\ fie diseminate, la finalul programului, c\tre factorii principali de decizie [i practicienii din domeniu.
Principalele obiective ale programului regional sunt:
1. S\ contribuie la o mai bun\ în]elegere [i con[tientizare cu privire la nevoile [i preocup\rile copiilor trafica]i [i ale celor
afla]i în situa]ie de risc, prin consultarea direct\ cu ace[tia [i prin implicarea lor activ\ în conceperea, implementarea
[i/sau evaluarea programelor. Pe baza opiniilor copiilor [i a feedback-ului venit de la ei, se vor concepe programele [i
recomand\rile principale pentru viitoare ac]iuni.
2. S\ genereze interven]ii mai numeroase [i mai eficiente în traficul de copii, în mod direct, prin implementarea a [ase
proiecte pilot la nivel na]ional [i indirect, prin culegerea [i diseminarea bunelor practici [i ghidurilor de interven]ie
extrase din experien]a proiectelor. Interven]iile directe sunt adaptate contextului specific din fiecare ]ar\ [i pornesc de la
capacit\]ile [i/sau expertiza existente de partea partenerilor de implementare.
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3. S\ consolideze, la nivel regional, re]eaua de actori implica]i în r\spunsurile anti-trafic de-a lungul Europei de sud-est, în
mod direct, prin facilitarea unor ac]iuni conjugate ale partenerilor inclu[i în programul regional, [i indirect, prin
participarea activ\ la [i sprijinirea forumurilor de coordonare la nivel na]ional [i regional.
4. S\ contribuie la obiectivul pe termen mai lung, de eliminarea a traficului de copii [i s\ cultive un mediu în care drepturile
copiilor sunt promovate [i respectate, prin ac]iuni de dezvoltare a capacit\]ii de r\spuns, de sus]inere [i promovare
oficial\ sau informal\ în favoarea chestiunilor legate de drepturile copilului pe lâng\ principalii actori anti-trafic, inclusiv
guverne, organiza]ii interna]ionale [i lucr\tori din linia întâi.

Grupurile - ]int\
Programul vizeaz\ copiii trafica]i [i copiii afla]i în situa]ie de risc din Albania, Croa]ia, Kosovo, Muntenegru, Serbia [i
România, b\ie]i [i fete cu vârsta sub 18 ani, care sunt trafica]i cu scopul de a fi pu[i la munc\ for]at\ [i cer[it, sau exploata]i
sexual. Grupurile de copiii afla]i în situa]ie de risc difer\ în func]ie de contextul na]ional dar includ: copii care sufer\ abuzuri
[i violen]\ în familie, copii c\rora le lipse[te sprijinul [i protec]ia din partea familiei, copii care au abandonat [coala, copii
marginaliza]i socio-economic [i copii care au fost trafica]i. Al]i beneficiari direc]i sunt: asisten]ii sociali, poli]ia, profesorii,
judec\torii [i reprezentan]ii guvernului, precum [i ONG-urile partenere care particip\ la activit\]ile de dezvoltare a capacit\]ii
de r\spuns. Beneficiarii indirec]i sunt p\rin]ii, familiile aflate în situa]ie de risc, publicul larg [i al]i actori care activeaz\ în
domeniul combaterii traficului.

Rezumatul proiectelor pilot
ALBANIA - Prevenire [i reintegrare prin dezvoltarea comunit\]ii: Centre de tineret [i Centrul Socio-Educativ
Salva]i Copiii Albania [i ONG-ul partener, Ajuta]i Copiii, au înfiin]at centre de tineret în dou\ zone de mare risc din ]ar\.
Centrele sunt conduse de un consiliu de conducere alc\tuit din copii [i tineri. Copiii din aceste centre sunt forma]i pentru a
deveni tineri educatori [i pentru a desf\[ura ateliere de lucru pe tema traficului de copii în ora[ele mici [i satele adiacente.
Centrele sunt frecventate zilnic de 80-100 de copii cu vârsta între 8 [i 18 ani. Aici se organizeaz\ activit\]i educa]ionale [i
recrea]ionale [i se ]in dezbateri bilunare pe teme sociale, inclusiv pe tema traficului de copii.
Salva]i Copiii sprijin\, de asemenea, ONG-ul local, Copiii Lumii Albania, în derularea unui program de reintegrare [colar\ în
cadrul unui centru socio-educativ destinat copiilor str\zii [i copiilor care muncesc, centru care este situat într-unul din cele
mai s\race cartiere din Tirana. Echipa de educatori [i asisten]i sociali ai organiza]iei Copiii Lumii Albania lucreaz\
îndeaproape cu un num\r de 150 de copii (cu vârste între 6 [i 18 ani) [i cu familiile lor, oferindu-le sprijin material,
educa]ional [i servicii de consiliere cu scopul de a-i ajuta s\-[i dezvolte noi deprinderi, sentimentul de respect de sine [i de a
le creea noi oportunit\]i de viitor.
CROA}IA Prevenire printr-un ciclu de ateliere de dezvoltarea anumitor deprinderi de via]\ pentru copiii croa]i [i
prin interviuri cu copii separa]i de familiile lor
Centrul pentru Ini]iative de Politici Sociale (CSPI) din Croa]ia a dezvoltat [i sprijin\ în continuare implementarea unui
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curriculum de con[tientizare cu privire la traficul de copii, curriculum care include formarea anumitor deprinderi de via]\
pentru un num\r de 60 de copii croa]i afla]i în situa]ie de mare risc (cu vârste cuprinse între 9 [i 18 ani), în cadrul unor centre
de zi din Zagreb. CSPI lucreaz\ în parteneriat cu Ministerul pentru Asisten]\ Social\, desf\[urând interviuri cu copiii migran]i
separa]i de familiile lor, ad\posti]i de un centru din Zagreb, cu scopul de a-i referi c\tre serviciile adecvate care ofer\ suport
social, legal [i psihologic [i de a investiga leg\tura dintre migra]ie [i trafic.
KOSOVO - Prevenire prin ateliere de con[tientizare în cluburile copiilor, prin campanii mass-media care vizeaz\
aspectele cererii [i ofertei în traficul de copii, Conferin]a Anti-Trafic din Kosovo
Salva]i Copiii Kosovo, în parteneriat cu ONG-urile locale, Centrul de Tineret Gjakova, Comitetul pentru protec]ia
Drepturilor Copiilor [i Kosovo Action Together, a desf\[urat ateliere de lucru de con[tientizare anti-trafic cu 9.230 de
copii (cu vârste cuprinse între 12 [i 17 ani) în cluburi ale copiilor din trei regiuni aflate în recesiune economic\: Gjakova,
Skenderaj [i Podujeva. Salva]i Copiii a mai desf\[urat, în paralel, dou\ campanii mass-media la nivelul întregii regiuni,
folosind canale video, radio [i afi[e tip\rite pentru a m\ri gradul de con[tientizare al tinerilor cu privire la traficul de copii
din Kosovo, precum [i pentru a viza sectorul din care provine „cererea" - [i anume, clien]ii industriei sexului din Kosovo.
În cele din urm\, Salva]i Copiii a co-facilitat organizarea unei Conferin]e Anti-Trafic în Kosovo, care a reunit pentru prima
dat\ principalii actori implica]i în prevenirea [i combatera traficului de copii de pe întreg teritoriul Kosovo, pentru a
discuta despre trafic [i a elabora un plan de ac]iune. Salva]i Copiii lucreaz\ în prezent în colaborare cu Ministerul
Educa]iei pentru a dezvolta în programa [colar\ o component\ anti-trafic [i desf\[oar\ ac]iuni de formare cu profesorii
pe tema traficului de copii.
Muntenegru - Prevenire prin ateliere de con[tientizare în [coli
Salva]i Copiii Muntengru a organizat ateliere de lucru pe tema traficului de copii cu 14.650 de copii [i tineri (cu vârste
cuprinse între 12 [i 18 ani) în [colile primare [i secundare din 17 ora[e mari din Muntenegru. Acest\ ac]iune a f\cut parte din
campania de con[tientizare cu privire la traficul de copii din Muntenegru. De asemenea, a desf\[urat ateliere de lucru cu
copiii afla]i în situa]ie de risc din taberele de refugia]i, centrele colective, a[ez\rile de romi, cluburile pentru familiile adoptive
[i orfelinate [i a organizat o tab\r\ de var\ pe tema traficului de copii [i a drepturilor copilului pentru 50 de copii [i tineri
dezavantaja]i. Salva]i Copiii a analizat feedback-ul primit de la copii cu privire la traficul de copii, publicând rezultatele acestei
analize sub forma unui raport de cercetare.
România - Protec]ie [i reintegare prin asistarea femeilor [i fetelor care au fost traficate; Dezvoltarea capacit\]ii
pentru profesioni[tii din domeniu; Prevenire prin ateliere de con[tientizare [i campanii mass-media
Salva]i Copiii România, în parteneriat cu OIM [i Ministerul de Interne a oferit asisten]\ direct\ sub forma unor servicii de
consiliere [i sprijjin pentru reintegare pentru 45 de femei [i fete traficate sau care se aflau în situa]ie de mare risc. A
desf\[urat, de asemenea, ateliere de formare cu 131 de profesioni[ti (poli]i[ti, asisten]i sociali, psihologi [i reprezentan]i
guvernamentali) cu privire la cum se lucreaz\ cu copiii care au fost exploata]i sexual, abuza]i [i trafica]i, iar în prezent
preg\te[te apari]ia unui Ghid de Bune Practici pentru Profesioni[ti. Salva]i Copiii lucreaz\ de asemenea în domeniul
prevenirii, desf\[urând ateliere de con[tientizare a problemei traficului de fiin]e umane cu 1.290 de copii (cu vârste cuprinse
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între 12 [i 15 ani) în 52 de [coli din Bucure[ti [i deruleaz\ o campanie în mass-media pentru a con[tientiza publicul cu privire
la strategiile de recrutare în traficul de copii.
Serbia - Prevenire prin ateliere de con[tientizare, campanie mass-media [i mas\ rotund\
Salva]i Copiii Serbia, în parteneriat cu ONG-urile locale, Centrul pentru Drepturile Copilului, Astra [i Centrul de Informare al
Romilor, a desf\[urat ateliere de con[tientizare cu privire la traficul de copii cu un num\r de 2.545 de copii (cu vârste
cuprinse între 12 [i 15 ani) în [colile primare [i secundare din Serbia. Salva]i Copiii Serbia a derulat, de asemenea, o
campanie mass-media, compus\ din scurte spoturi radio [i TV, afi[e tip\rite care au fost diseminate pe întreg teritoriul
Serbiei. În cele din urm\, Salva]i Copiii Serbia a organizat o mas\ rotund\ pe tema traficului de copii, reunind practicienii din
domeniu, pentru a face schimb de experien]\ în ceea ce prive[te interven]iile de proiect [i a publicat un raport în acest sens.
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