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O Tráfico nas situações de crise 
(conflitos e pós -conflitos, desastres naturais, migrações forçadas, etc) 

 
 
Ponto da situação 
Todo ano, milhões de mulheres, homens e crianças abandonam as próprias casas e países. Se em 
alguns  casos esse movimento é voluntário e em busca de oportunidades melhores, em muitos 
casos a migração é forçada, pois as pessoas fogem de catástrofes naturais, problemas civis, 
conflitos violentos, perseguição, violação dos direitos humanos ou da pobreza. Essas situações 
geralmente são agravadas pelas leis locais e deixam as pessoas vulneráveis à mercê da 
exploração e do tráfico de seres humanos. Assim sendo, o tráfico de seres humanos é um drama 
a mais além do outro drama de já ter sido afetado por um conflito, por certas situações de 
migração ou após uma calamidade natural e suas consequências. O tráfico e a exploração de 
pessoas nestas situações de emergência, e a sua repercussão, são  cada vez mais significativos. 
Contudo, esta questão não é muito levada em consideração na prestação de assistência 
humanitária de emergência nem no acompanhamento a longo prazo das populações afetadas. 
Essa falta de atenção pode gerar uma estruturação do tráfico a longo prazo nos países ditos em 
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reconstrução após um período de crise ou de conflito assim como nos países que acolhem as 
pessoas deslocadas ou refugiadas. De fato, a exploração econômica é a mais frequente para as 
populações interessadas pela quase total impossibilidade de acesso ao mercado de trabalho 
legal, por causa dos direitos limitados  ou ausência de estatuto. Isto gera outras formas de 
exploração. O trabalho forçado infantil atinge as crianças que, antes da guerra, nunca tinham 
trabalhado. A exploração transforma-se, às vezes, em exploração sexual ou criminalidade 
forçada que tendem a virar rotina e institucionalizar-se. As guerras civis criam uma rejeição 
duradoura de determinadas minorias  por todos os grupos participantes  da guerra sob critérios 
étnicos ou religiosos, gerando vítimas de tráfico em várias gerações e reforçando os 
mecanismos dos clãs e a criminalidade. Este flagelo já ultrapassou as fronteiras dos Estados 
inicialmente interessados. Além disso, o contrabando de migrantes é a porta de acesso ao 
tráfico, o valor não pago ao transportador cria situações de servidão por dívida que podem 
chegar até a casamentos forçados. Inúmeras pessoas não têm como pagar seus passes e 
encontram-se em situação de servidão por dívida e algumas famílias são obrigadas a casar suas 
filhas com o primeiro marido que lhes aparece para poder receber  o dinheiro do dote; outras, 
especificamente na Europa  Ocidental, caem nas garras da exploração econômica ou da 
criminalidade forçada. 
 
Várias formas de exploração e de tráfico de seres humanos acontecem também nos casos de 
deslocamento ambiental, nos quais as pessoas mais vulneráveis são as mulheres e as crianças.É 
difícil  fazer uma estimativa precisa, mas são  constatáveis os movimentos de populações ligadas 
à catástrofes naturais repentinas (terremotos, deslizamentos de terra, etc), progressivas ( 
subida do nível das águas, alastramentos de deserto, etc) ou a questões ambientais causadas 
pela atividade humana (represas, desmatamento, etc). As consequências a longo prazo trazem 
inevitavelmente as questões da reconstrução, do deslocamento em direção ao interior do 
próprio Estado ou de um Estado vizinho, levando também ao acolhimento de deslocados 
ambientais desabrigados que transformam-se em  exilados  devido a tais eventos e geralmente 
ficam confinados  em campos de refugiados. 
 
 
Desafios atuais para as organizações baseadas na fé que trabalham nesta questão : 
A nível local, nacional, regional e mundial, é necessário melhorar a prevenção, a identificação 
das vítimas, a proteção da população a risco e reforçar todo o arsenal legislativo aumentando a 
conscientização do público em geral. Ações e  modalidades de acompanhamento inovativas são 
colocadas em prática e analisadas por vários países, em particular pela rede Caritas e seus 
parceiros. 
 
A sociedade civil e as instituições estão geralmente mais a par da situação  no local e podem 
propor ações concretas para as populações vulneráveis. Mas é necessário que os governos se 
comprometam a apoiar essas inciativas e a transformá-las em políticas efetivas que apóiem as 
soluções para proteger a dignidade das pessoas; que se comprometam fortemente a apoiar 
todas as atividades de pesquisa e de análise ligadas à ação no local neste setor tão pouco 
explorado. 
 
As organizações internacionais, os Estados ou a sociedade civil devem assegurar, no local, o 
acolhimento das pessoas que fogem de conflitos não somente através da ajuda humanitária que 
responde às exigências básicas da população: beber, comer, dormir, ter um abrigo etc. A 
exploração e/ou a presença de grupos vulneráveis – tais como crianças sem pais ou parentes, 
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mulheres sozinhas, minorias perseguidas -  ainda são pouco ou quase não levadas em 
consideração pelos programas de auxílio de emergência tanto na fase de conflito quanto 
durante o acompanhamento das pessoas exiladas.  Entretanto, a questão do tráfico de seres 
humanos e da exploração está cada vez mais séria devido à multiplicação dos conflitos e das 
calamidades naturais no mundo, que afetam essencialmente os civis e geram um número de 
pessoas deslocadas e refugiadas sem precedentes. 
 
Uma abordagem multidimensional visa tratar as causas profundas do tráfico através da 
sensibilização e aumento da conscientização,  num trabalho a curto e a longo prazo para 
aumentar os esforços feitos para prevenir o tráfico e dar apoio às vítimas graças aos serviços de 
proteção, treinamento adequado das forças policiais e um fortalecimento da  cooperação entre 
os ministérios, as embaixadas, os consulados e os líderes comunitários, bem como os parceiros 
nos países de origem. 
 
Partes interessadas envolvidas na questão a nível nacional, regional e internacional 
 
A Caritas e seus parceiros estão desenvolvendo iniciativas para impedir o tráfico e melhorar os 
serviços de proteção para os refugiados nos países de origem, de trânsito e de destino. Por 
exemplo, no Líbano, a Caritas fornece auxílio de emergência e assistência jurídica; linha direta 
24h/7dias;  ajuda a obter o domicílio, certidões de nascimento e de casamento; assegura abrigo; 
apoio psicológico; abrigo para a proteção de menores desacompanhados, folhetos informativos 
sobre os trabalhadores migrantes e seus direitos e responsabilidades, disponíveis em 
aeroportos; colaboração com as agências de recrutamento para evitar a exploração do trabalho 
sob todas as suas formas, melhorando os procedimentos de recrutamento e contrato, 
oferecendo treinamento às forças de segurança  para que possam identificar o tráfico. A Caritas 
organiza seminários e eventos visando mudar a mentalidade dos libaneses para com os 
trabalhadores migrantes que são vítimas de tráfico. Colabora com os ministérios da justiça, do 
trabalho, da segurança geral, dos assuntos sociais e mantém uma cooperação formal com as 
embaixadas e os consulados dos países de origem para ajudar o retorno das vítimas à casa. 
 
As instituições internacionais e européias também começaram a dedicar-se a essa questão: a 
Relatora Especial da ONU sobre o tráfico de seres humanos e o Grupo de Peritos Contra o 
Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa - GRETA (em seus últimos relatórios), uma 
plataforma da sociedade civil contra o tráfico de seres humanos. 
 
Dez unidades da Caritas da Europa (Albânia, Armênia, Bósnia, Herzegovina,Cosovo, França, 
Líbano, Romênia, Turquia, Ucrânia) se mobilizaram sobre a questão do tráfico nas situações de 
conflito e pós-conflito realizando uma pesquisa de ação em 2015 -2016 que permitiu criar as 
propostas citadas no relatório da Relatora Especial da ONU. Em junho de 2015 e também em 
junho de 2016, a Caritas  se pronunciou sobre a questão no Conselho dos Dreitos Humanos da 
ONU e, em setembro de 2015,  Genevieve Colas participou de uma reunião de peritos no 
Amman organizado pela Relatora Especial da ONU. 
L’IOM (Organização Internacional para as Migrações), por sua vez, redigiu um relatório sobre o 
tráfico nas situações de crise em geral1. 
 
 

                                                           
1
 https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/CT_in_Crisis_FINAL.pdf 
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Resultados das ações executadas e as mudanças obtidas : 
As ações de sensibilização executadas até agora precisam ser expandidas e um trabalho mais 
sistemático deve ser feito com as pessoas que estão em contato direto com as potenciais vítimas 
do tráfico no momento que fogem de seu próprio país ou região que sofreu uma calamidade 
natural ou um conflito, etc. 
 
As experiências feitas dentro do cenário da pesquisa de ação sobre o tráfico em situações de 
conflito e pós-conflito no espaço euro-mediterrâneo podem agora  dar lugar  a um percurso em 
maior escala com o  apoio e o financiamento das instituições nacionais, européias e mundiais. 
 
Nossas sugestões à Caritas e às Confêrencias Episcopais, às congregações religiosas, a 
outras organizações baseadas na fé, aos governos, às autoridades regionais, para a 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  
 
 
A Relatora Especial da ONU, Maria Grazia Giammarinaro, insiste na situação de vulnerabilidade 
das pessoas que fogem para escapar de situações conflitos em andamento ou iminentes, ou de 
uma situação de pós-conflito. «Porque é necessário partir imediatamente, eles correm riscos 
que se recusariam a correr  em circunstâncias normais. Os conflitos enfraquecem as estruturas 
públicas, suprimem os mecanismos de proteção e permetem que a rede criminal opere mais 
livremente, inclusive além das fronteiras.» Recomenda medidas que os Estados, a sociedade 
civil e a comunidade internacional podem, juntos, colocar em prática para lutar contra o tráfico 
de seres humanos nas situações de conflito e pós-conflito2. 
 
Nas situações de conflito, todas as formas de tráfico de seres humanos podem manifestar-se : o 
tráfico com o objetivo da prostituição forçada e outras formas de exploração sexual ; o tráfico 
para o recrutamento militar forçado, inclusive de crianças ; o tráfico para outras formas de 
trabalho forçado ; o tráfico para a criminalidade forçada ; e o tráfico para a escravidão, para a 
servidão ou para a extração de órgãos. 
 
Questões a serem discutidas durante a conferência (a seguir algumas idéias a precisar) 
Como desenvolve-se o tráfico de seres humanos nas seguintes situações : 

- Tráfico de seres humanos e migrações forçadas (tráfico de seres humanos nas rotas 
migratórias, nos campos de refugiados, refúgios urbanos, nos deslocamentos internos) 

- Tráfico de seres humanos e calamidades naturais (- catástrofes naturais repentinas e 
progressivas: vulnerabilidades e tráfico de deslocados ambientais; perturbações 
ambientais e catástrofes geradas pela atividade humana: vulnerabilidade e tráfico de 
deslocados ambientais) 

- Tráfico de seres humanos e terrorismo 
Quais formas assume o tráfico  de seres humanos ? 

- Trabalho forçado 
- Implicações em conflitos, crianças-soldados  
- Bebês utilizados, vendidos… 
- Tráfico de órgãos 
- Casamentos forçados, organizados, precoces, obrigados… 

A questão específica das crianças vulneráveis ao  tráfico, vítimas de tráfico  

                                                           
2
 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20235&LangID=E 
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- Vítimas consideradas delinquentes 
- Proteção social adequada no âmbito do direito comum 
- Educação / Formação 

O papel da cultura para lutar contra o tráfico e pelos direitos humanos. 
 
Algumas boas práticas 
A Secours Catholique e seus parceiros publicam o resultado do seu trabalho feito com uma 
pesquisa de ação sobre o tráfico de seres humanos em situações de conflito ou pós- conflito. 
  
Após ter identificado os mecanismos do tráfico e as formas de exploração resultantes das 
situações de conflito e pós-conflito, a estratégia da Caritas foi a de propor linhas de ação 
concreta que tenham um efeito direto sobre as pessoas a risco ou as vítimas do tráfico de seres 
humanos em diversos países. Para aprofundar a reflexão sobre as práticas a serem adotadas na 
realidade, quatro experiências foram feitas pela Caritas na Albânia, na Armênia, no Líbano e na 
Turquia.  
 
Assim sendo, para melhorar a identificação das pessoas a risco ou vítimas do tráfico, a  Caritas 
da Albânia propôs dar formação aos principais personagens que são chamados para estar em 
contato com os refugiados. Sete sessões de formação foram organizadas. Participaram do 
treinamento 205 pessoas que pertencem às insituições locais, ao serviço social, educadores, à 
direção-geral do trabalho, aos centros de saúde, à justiça, à polícia local e à guarda de fronteira. 
Para prevenir os casamentos precoces e evitar o trabalho forçado infantil, a Caritas da Turquia e 
outras associações deram apoio às escolas e fizeram uma experiência relacionada com a 
formação para a identificação dos alunos mais a risco nas salas de aula de várias escolas de 
Istambul que acolhem as crianças sirianas. Na Armênia, este projeto existe ajudando os 
refugiados a criar atividades comerciais para que se tornem menos dependentes, 
consequentemente menos vulneráveis aos empregadores sem escrúpulos. No Líbano, a Caritas 
participa da formação da polícia na identificação das situações de tráfico que dizem respeito a 
mulheres e crianças refugiadas, para dar um acompanhamento melhor às vítimas. 
 
Sugestões para uma estratégia de prevenção para as organizações baseadas na fé 
A vulnerabilidade das pessoas ao tráfico de seres humanos deveria ser levada em considerção 
em todas as fases - imediatamente no momento do conflito e a longo prazo - melhorando a 
prevenção, a identificação das vítimas, a proteção das polulações a risco, o reforço do arsenal 
legislativo e a sensibilização do público em geral, especificamente através de: 

 Campanhas para aumentar a conscientização do público em geral e dar informação aos 
refugiados, especialmente em relação à proibição do trabalho dos pais. Isto para evitar 
as situações de tráfico nas suas diversas formas, tanto dos pais ou de seus filhos quanto 
de pessoas sozinhas: exploração sexual, trabalho forçado, casamentos forçados ou 
organizados, bebês utilizados para facilitar o deslocamento, ser obrigado a pedir 
esmolas, ser obrigado a cometer crimes, etc.  

 Isto requer a criação de ferramentas adequadas para os agentes de auxílio na 
emergência e para aqueles que interagem com os migrantes em todas as fases de seu 
percurso. As consequências na vida do dia-a-dia destas pessoas, a sua saúde física e 
psicológica e as dificuldades jurídicas que podem durar anos após o conflito. 
 Uma cooperação melhor entre Estados e organizações internacionais com o objetivo de 

assegurar, acima de tudo, a proteção dos refugiados e das pessoas deslocadas, o acesso à 
escola para as crianças, a defesa de todos os direitos fundamentais do ser humano.  
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 Uma maior colaboração entre as sociedades civis e os governos. 
 O direito comum acessível em todas as áreas a todas as pessoas exiladas: proteção social, 

saúde, moradia, emprego, etc. Dependendo do país, é necessário prestar especial 
atenção à abolição do práticas administrativas que excluem as minorias do sistema 
social usando o critério de facto ( os Roms na Bósnia e nos países da Europa Ocidental, 
os palestinos da Síria no Líbano, a população Dom e os praticantes do Yazidismo na 
Turquia, etc). Colocar em prática estratégias de ação para combater o tráfico com meios 
adequados e suficientes. 

 Uma formação potencializada de todos os personagens que intervém com e para os 
refugiados e as pessoas deslocadas (dentro e fora dos campos), especialmente em 
matéria de identificação dos riscos e de prevenção. 

 Um acesso facilitado ao estado do refugiado, ao emprego.  
 No caso de menores desacompanhados, procedimentos para a reaproximação familar 

simplificados e rápidos.  
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