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Înainte de a începe acestă prezentare, daţi-mi voie să aduc mulţumirile noastre, atât
Camerei Deputaţilor, care a depus un efort susţinut în vederea organizării conferinţei de
astăzi, cât şi Agentiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, partenerii noştrii în toate
activităţile de prevenire împotriva acestui flagel mondial - Traficul de fiinţe umane.
Prevenirea şi combaterea traficului de persoane continuă să rămână o prioritate pe
agenda de lucru mondială şi a Uniunii Europene, iar diversitatea formelor sale de
manifestare impune găsirea de noi modalităţi de abordare a acestui fenomen din
perspectiva eforturilor pentru prevenirea şi combaterea cât mai eficientă a acestuia.
Bisericile Creştine din Europa şi din întreaga lume au reacţionat împotriva acestui flagel
încă din anul 2000, odată cu lansarea campaniei “Bisericile spun NU traficului de fiinţe
umane”, iniţiată de Conferinţa Europeană a Bisericilor – CEC.
În faţa sclaviei moderne, cum este denumit traficul de fiinte umane, Bisericile nu pot sta
deoparte. Exemplu stau numeroasele programe de prevenire si consiliere desfasurate de
catre Bisericile Crestine din Romania, dar si de catre Bisericile noastre surori din
strainatate.
Biserica joaca un rol important în conştientizarea societăţii civile asupra pericolului
traficului de persoane şi în mod deosebit al exploatării prin muncă.
În anul 2002, Asociaţia Ecumenică a Biserilor din Romania - AIDRom a început să
dezvolte un program de instruire şi consiliere pentru prevenirea traficului de fiinţe umane,
program ce poarta denumirea de SENS.
Activităţile programului s-au desfăşurat în colaborare cu Bisericile din România, cu
institutiile Statului precum: Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane, dar şi ONG-uri specializate în domeniu, la
care s-au alaturat partenerii noştrii din străinatate cu expertiză in domeniul prevenirii
traficului de persoane: CCME - Comisia Bisericilor pentru Migranţi din Europa, Belgia,
Diaconisches Werk Stüttgart, Bremen şi Württemberg.
Criza economică ce a lovit Europa a dus la o creştere a vulnerabilităţii populaţiei, care în
faţa unor oferte de muncă aparent mai avantajoase, a acceptat contracte în spatele cărora
se ascund reţele de trafic de persoane. În aceste condiţii devine extrem de importantă
diseminarea de informaţii utile către grupurile cele mai vulnerabile.
În cazul prevenirii şi combaterii traficului în scopul muncii forţate şi nu numai, cel mai
important lucru este munca în reţea şi schimbul de bune practici între ţările de origine şi
ţările de destinaţie.

Bisericile pot fi parteneri de nădejde în lupta împotriva „sclaviei moderne” - traficul de
persoane în vederea muncii forţate.
Într-o lume computerizată, recrutarea prin intermediul internetului a devenit o practică
obisnuită.
Din păcate o mare parte a utilizatorilor nu ştiu să se ferească de capcanele întinse de
anumite firme fantomă, care oferă salarii atractive, de nerefuzat.
Scopul nostru este de a preveni societatea civilă şi a denunţa practicile acestor reţele
criminale.
Informarea este elementul cheie în cadrul proiectului de faţă.
Având în vedere importanţa schimbului de informaţii între partenerii din reţelele naţionale
şi internaţionale, programul de faţă se axează foarte mult pe munca practică, pe schimbul
de experienţă de tip “look and learn”.
Programele complementare axate pe cercetarea şi combaterea traficului în scopul muncii
forşate derulate de ANITP, Centrul Parteneriat Pentru Egalitate, de ITUC – Confederaţia
Sindicală Internatională şi Anti-Slavery International vin ca modele de bună pratică în
identificarea de metode comune de lucru şi de practici asociate acestora.
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