TRAFICUL DE FIINȚE UMANE CA ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
ALE OMULUI
Document de luare de poziție1
La Strada își ancorează activitatea în drepturile fundamentale ale omului, ghidată de
convingerea că traficul de ființe umane (TFU) este atât o cauză, cât și o consecință a încălcării
drepturilor omului. Perspectiva drepturilor omului presupune abordarea principalelor cauze ale
TFU, cum ar fi discriminarea pe bază de gen și cea etnică, prin capacitarea potențialelor
victime. Este o abordare mai eficientă decât strategiile pur represive, întrucât face persoanele
din grupurile de risc mai puțin vulnerabile față de trafic. Iar consecințele traficului sunt
abordate prin promovarea respectului și protecția drepturilor persoanelor traficate, în opoziție
cu tratarea persoanelor traficate ca simple instrumente de urmărire penală. Asistența și
suportul oferite persoanelor traficate le oferă posibilitatea să-și recapete controlul asupra
propriilor vieți și reduc riscul traficării repetate. O astfel de abordare face mai eficientă însăși
atragerea la răspundere a traficanților. Lipsa asistenței și suportului corespunzătoare pot fi,
pentru victimele traficului, motiv de a nu raporta crima către autorități, de viitoare traume și
victimizare repetată. Recunoașterea și protecția drepturilor persoanelor traficate, pe de altă
parte, sunt un imbold important pentru raportări către organele de resort și depunerea
declarațiilor. În cele din urmă, o abordare bazată pe drepturile omului se opune măsurilor
anti-trafic care afectează sau încalcă drepturile persoanelor traficate sau ale altor grupuri
afectate. O asemenea perspectivă presupune că drepturile omului sunt esența oricărei strategii
anti-trafic. Ea integrează normele, standardele și principiile sistemului internațional privind
drepturile omului în legislație, politici, programe și procese.
ELEMENTE ALE ABORDĂRII TFU BAZATE PE DREPTURILE OMULUI, PENTRU ONG-uri
• Respect pentru deciziile individuale
• Drepturile, interesele și nevoile persoanelor traficate sunt prioritare
• Abilitare și participare
• Educație în domeniul drepturilor omului și drepturilor femeilor, în special
• Confidențialitate, siguranță, non-victimizare și non-discriminare
• Lobby pentru implementarea standardelor dictate de drepturile omului în privința persoanelor
traficate
• Toate campaniile și acțiunile de advocacy, concepute prin prisma experinței proprii a persoanelor
traficate

Angajamentul La Strada
La Strada este conștientă că, în virtutea complexității fenomenului traficului de ființe umane,
uneori, chiar și cele mai bine intenționate inițiative anti-trafic nu aduc beneficii, ci, dimpotrivă,
dăunează sau violează drepturile persoanelor traficate sau grupurilor vulnerabile, cum ar fi
femeile care lucrează peste hotare.
Din acest considerent, La Strada și-a asumat angajamentul de a-și evalua critic propriile
metode de lucru, așa încât elemetele abordării TFU prin prisma drepturilor omului să se
regăsească mereu în programele sale. La Strada se angajează să dezvolte strategii și metode
care să ancoreze aceste elemente și în activitățile viitoare. La Strada va pune în discuție și va
promova în mod continuu principiile drepturilor omului alături de partenerii săi - ONG-uri,
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organizații guvernamentale și interguvernamentale. De asemenea, La Strada va evalua critic
politicile, legislația și programele organizațiilor guvernamentale, de stat și ale ONG-urilor,
pentru a investiga dacă acestea subminează, într-un fel sau altul, sau afectează negativ
drepturile persoanelor traficate sau ale altor grupuri afectate. La Strada va continua să
îndemne guvernele să abordeze cauzele principale ale fenomenului, ca fiind calea cea mai
corectă și mai eficientă de prevenire a TFU. La Strada pledează pentru dezvoltarea unui
instrument de evaluare a impactului drepturilor omului asupra măsurilor antitrafic.
ELEMENTE ALE ABORDĂRII TFU BAZATE PE DREPTURILE OMULUI, PENTRU STATE
• Obligația de a investiga și a penaliza traficul de ființe umane
• Obligația de a acorda victimelor traficului de ființe umane suport, protecție și reabilitare
• Obligația de a se asigura că măsurile anti-trafic sunt conforme normelor și standardelor juridice
setate de drepturile omului
• Obligația de a aborda cauzele primare ale traficului
• Obligația de a se asigura că măsurile luate nu subminează și nu afectează drepturile fundamentale
ale grupurilor în cauză

