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Introducere
În 2015, UNHCR (the UN Refugee Agency – Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi) a
identificat mai mult de 54 milioane de ‘persoane vulnerabile’. În același an, au fost depuse
mai mult de 2 milioane de cereri de azil în 38 de țări europene. Multe persoane își părăsesc
țara și se supun unor călătorii riscante și periculoase. Alte persoane sosesc în țările
europene în căutarea unor vieți mai bune, ajungând să fie prinse în capcan abuzului şi a
exploatării. Copiii sunt în mod special vulnerabili, reprezentând o treime din populația
mondială și o cincime din populația UE. Mulți adulți și copii trăiesc în sărăcie și se află în
situații periculoase, fiind expuși exploatării. ONU estimează că peste 2.7 milioane de
oameni sunt traficați în fiecare an; 1.2 milioane din aceste victime ale abuzului și exploatării
sunt copii. Cert este faptul că persoanele care se distanţează de propriile familii și
comunităţi sunt vulnerabile și supuse riscului în Europa.
Acest manual de formare este destinat persoanelor care intră în contact cu imigranți
vulnerabili. El are ca scop promovarea bunelor practici pentru identificarea și prevenirea
abuzului și exploatării, inclusiv a traficului uman, a violului și a muncii forțate, oferind celor care
îl folosesc abilități de formare. Exercițiile sunt concepute pe baza experienței echipei de
formatori ai ECPAT. Acest manual este realizat pentru a fi adaptat și utilizat fără a necesita
resurse complexe.
Definiții
Manualul are ca scop identificarea persoanelor care sau trăiesc într-o țară, alta decât cea de
origine, şi care sunt vulnerabile şi expuse exploatării. Este important să definim cu precizie care
este populația-țintă vizată în cadrul acestui manual. Este vorba de definiții scurte care se
regăsesc în manual, fiind detaliate în capitolele respective.
Solicitantul de azil este o persoană care este persecutată în propria ţară și care depune o cerere
în baza Convenției pentru refugiați sau a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor
Omului, CEDO.
Traficul uman constă în mutarea sau reținerea unei persoane, prin folosirea forței sau a
constrângerii, în scopul exploatării, pentru muncă, interese sexuale, în scopuri criminale sau a
traficului de organe. Pentru o definiție mai amplă, consultați: Protocolul UE pentru prevenirea,
eliminarea și pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor și copiilor, 2006.
Persoanele dislocate în interiorul ţării sunt persoane sau grupuri de indivizi care au fost
obligaţi să îşi părăsească domiciliul sau locurile de rezidenţă, în special ca rezultat, sau pentru a
evita efectele conflictelor armate, situaţiile de violenţă generalizată, încălcarea drepturilor
omului, dezastrele naturale sau provocate de om, care însă nu au părăsit ţara.
Refugiatul este acea persoană care din cauza temerii fondate de a fi persecutată pe motive
rasiale, religioase, entice, de apartenenţă la un grup social sau opinie politică, şi-a părăsit ţara
de origine, nu poate sau nu mai doreşte să se întoarcă în propria ţară. (Definiţie preluată din
Convenţia refugiaţilor 1951)
Resortisanţi ţări terţe (Third Country National -TCN) se referă la indivizi care se află în tranzit
şi/sau care solicită viză pentru ţări care nu reprezintă ţara lor de origine (ţară de tranzit), pentru
a ajunge în ţări care nici ele nu reprezintă ţara de origine.
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Scopuri şi obiective ale manualului
Acest manual este menit să vină în sprijinul specialiştilor şi a grupurilor comunitare care vin în
contact cu imigranţi. Prin participarea la acesastă formare, persoanele vor înţelege mai bine şi
vor fi mai în măsură să răspundă şi să protejeze imigranţii vulnerabili.
Acest manual oferă sprijin privind:






Utilizarea exerciţiilor şi tehnicilor de dezbatere şi înţelegere a unor probleme legate de
exploatarea şi abuzul copiilor şi adulţilor
Dezvoltarea unor planuri şi a unor răspunsuri eficiente pentru sprijinirea imigranţilor
vulnerabili
Înţelegerea rolului unui formator şi a abilităţilor necesare pentru formare în cadrul
grupului
Oferirea unei sesiuni eficiente şi semnificative de formare
Înţelegerea problemelor specifice legate de copii

Abordare şi metodologie
Metodologia acestui manual este ancorată în drepturile omului. Pe parcursul modulelor veţi
regăsi referiri la legislaţia europeană şi la Convenţia ONU asupra Drepturilor Copilului din
1989. (CNUDC)

Pe parcursul manualului ne vom referi la copil ca fiind oricine aflat sub
vârsta de 18 ani

Manualul de formare este conceput ca având o mare aplicabilitate practică sau pentru
identificarea copiilor şi adulţilor vulnerabili.
Cu toate acestea, trebuie specificat faptul că manualul nu reprezintă un set comprehensiv de
instrumente şi nu trebuie folosit ca unică resursă pentru dezvoltarea unor politici. Dacă vă
propuneţi dezvoltarea unui cadru specific pentru protecţia copilului pentru organizaţia de care
aparţineţi, vă recomandăm spre consultare următoarele manuale:
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‘Child-Safe Organisations Training Toolkit: a Practical Child Protection Resource for
Grassroots Organisations’. Sinart King, 2006 Available to download from
www.ecpat.net
‘Child Protection Policies and Procedures Toolkit: How to Create a Child-Safe
Organisation’, Eleanor Jackson and Marie Wernham. Available to download from
www.childhopeuk.org

Instrucţiuni de utilizare a manualului
Manualul este conceput pentru a fi uşor de utilizat şi practice, fără a necesita alte resurse. Nu
este necesar să fie folosită fiecare pagină în cadrul formării, putând fi realizată o adaptare la
nivelul fiecărui grup. Ghidul oferă informaţii de bază, exerciţii cu instrucţiuni pentru formatori,
fişe de lucru şi variaţii opţionale pentru ca formatorul să poată adapta activităţile în funcţie de
preferinţele proprii şi, mai important,în funcţie de nevoilor grupului.
În fiecare modul veţi găsi:
1.

2.

Fișe informative
Acestea vor oferi inormaţii de bază necesare pentru exerciţii. Vor include şi detalii
legate de alte resurse utile şi surse bibliografice.
Fișe de exerciții
Aceasta este structura fiecărei sesiuni şi include:
Obiectivul – Care este scopul sesiunii.
Tipul de workshop – orarul, formatul şi materialele necesare pentru workshop.

Tipul workshop-ului

Grupuri mici

Timp

45 minute

Materiale

Pixuri, hârtie, studiul de caz A

Instrucţiunile – Explicarea modalităţii de prezentare a exerciţiilor. Fiecare exerciţiu
poate fi adaptat pentru a fi potrivit grupului de lucru.
Variaţiile – Diferite exemple sau niveluri de exerciţii pentru atingerea aceluiaşi
obiectiv. Acestea pot fi mai potrivite pentru formator sau pentru grup.
Principii pentru formatori – Recoamndări şi asistenţă privind desfăşurarea activităţii
de formare.

3.

Fișe de lucru
Fişe informative care să fie multiplicate şi utilizate în cadrul exerciţiilor.
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MODULUL 1
MIGRANȚI VULNERABILI ÎN EUROPA
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Fișă informativă 1A

Privire de ansamblu asupra migrării în Europa

“Doresc să beneficiez de educație deoarece în Afganistan nu am fost niciodată la școală. A
trebuit să lucrez și acum sunt aici și îmi place foarte mult.” Copil de 14 ani neînsoțit
Privire de ansamblu asupra migrării în Europa
•
•
•
•

Forme ale migrării
Provocări
Înțelegerea factorilor pro- și contra
Cadrul legislativ internațional și european

Fenomenul de migrare este actualmente semnificativ în agenda politică a majorității țărilor
europene, datorită valului de migranți cu care s-au confruntat multe state member ale Uniunii
Europene în ultimii ani. Mai mult de un million de migranți și refugiați au trecut în Europa în
2015, din care aproximativ 90.000 sunt minori neînsoțiți care au solicitat azil1. Aproximativ
11.800 (13 %) aveau mai puțin de 13 ani. Emigranții din terțe state2 reprezintă o treime din
totalul populației europene3. Primele 10 state de origine ale celor care au solicitat azil în UE în
2015 sunt Siria, Afghanistan, Iraq, Kosovo, Albania, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Iran și Ukraina4.
Mulți minori neînsoțiți și persoane aparținând unor terțe state se regăsesc în situația de a fi
încadrați în categoria “migranților ilegali”, ținându-se prea puțin cont de vulnerabilitatea și
nevoile lor ca și copii și adulți vulnerabili într-o țară străină. Multora nu li se permite accesul la
servicii medicale adecvate, dar nici accesul la educație și piața muncii. Pentru mulți migranți–
bărbați, femei și copii–barierele socio-economice, politice, culturale și de limbă cresc
necesitatea unui ajutor venit din partea profesioniștilor în privința accesului la serviciile de
bază care să le faciliteze integrarea în societatea europeană.
Integrarea migranților bărbați, femei și copii reprezintă un punct important pe agenda UE. În
2011, Comisia Europeană a adoptat Agenda Europeană pentru Integrarea Rezidenților din Terțe
State în scopul creșterii beneficiilor economice, sociale și culturale ale emigranților în Europa.
Agenda pune accentul pe participarea deplină a migranților la toate aspectele vieții colective
și subliniază rolul determinant al autorităților locale.

1

https://www.iom.int/news/irregular-migrant-refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom

2

Third Country National (TCN) este un termen folosit deseori în contextul migrării, referindu-se la la indivizi care se
află în tranzit şi/sau care solicită viză pentru ţări care nu reprezintă ţara lor de origine (ţară de tranzit), pentru a
ajunge în ţări care nici ele nu sunt ţara de origine. În UE, termenul este adesea folosit, alături de "foreign national" și
"non-EU foreign national", referitor la indivizi care nu sunt nici din țara din UE în care trăiesc, nici dintr-o altă țară
membră a UE
3

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/

4

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Countries_of_origin_of_(nonEU)_asylum_seekers_in_the_EU28_Member_States,_2014_and_2015_(thousands_of_first_time_applicants)_YB16.png
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După cum spunea Cecilia Malmström, Comisar European pentru Afaceri Interne: “O integrare
reușită implică asigurarea pentru migranți a posibilității de a participa pe deplin în noile lor
comunități. Învățarea limbii țării gazdă, dobândirea accesului la educație și la piața muncii și
independența financiară sunt elemente cruciale pentru o bună integrare. Până în prezent,
integrarea migranților în Europa nu a fost prea reușită. Trebuie să facem cu toții mai mult– de
dragul persoanelor care vin aici, dar și pentru faptul că migranții bine integrați sunt resurse
pentru UE, din moment ce ne îmbogățesc societățile din punct de vedere cultural și economic."5
Această nouă Agenda Europeană pentru Integrarea Resortisanţilor din Terțe State reprezintă o
contribuție la dezbaterea pe tema modalității de înțelegere și de sprijin pentru integrare. Este
necesară o varietate mare de abordări, în funcție de diferitele tipuri de provocări cu care se
confruntă migranții, atât cei cu abilități mai bune și mai puțin bune, dar și beneficiarii
protecției internaționale, incluzând victimele traficului, minori neînsoțiți și cei care doresc
obținerea statutului de refugiat în țările UE. Cu toate că UE deține o serie de mecanisme de
protejare a drepturilor copiilor vulnerabili și tinerilor adulți, multe persoane tinere nu sunt la
current cu existența serviciilor specifice și a resurselor la care au acces, în afara familiei,
prietenilor sau profesorilor, în momentul în care se află dificultate. În scopul sprijinirii
integrării adulților și copiilor vulnerabili, este esențială realizarea unui training pentru
profesioniștii care intră în contact cu adulții și copiii vulnerabili, pentru identificarea
persoanelor vulnerabile și pentru depistarea abilităților practice, incluzând metode adecvate
de abordare pentru copii, de comunicare cu copiii și adulții tineri, de conștientizare culturală,
aspect legate de legislație și de egalitatea șanselor și de drepturile și aspirațiile persoanelor
rezidente în terțe state, refugiați și copii victime ale traficului.
Înțelegerea factorilor care determină migrarea și traficul uman pentru resortisanţi ţări terţe
state
Migrarea copiilor, femeilor și bărbaților este un fenomen global și complex. Motivele
persoanelor din terțe state care sosesc în Europa sunt diverse și includ diferiți factori care se
suprapun și se interrelaționează: săracia, inegalitatea, conflictul politic, insecuritatea
economică, accesul limitat la serviciile de bază ca de exemplu sănătate și educație, deficitele în
sistemele sociale de bunăstare și de protecție a copilului în țările lor de origine. O combinație
sau un subgrup din acești factori contribuie deseori la o “mișcare forțată” a copiilor, familiilor
și comunităților din țările lor de domiciliu spre țări în care ei cred că vor avea o șansă mai mare
de supraviețuire și oportunități crescute de viață pentru ei și familii.
Responsabilitatea de protecție a copiilor
Multe națiuni membre ale UE eșuează în privința responsabilității de a proteja copiii și adulții
vulnerabili și a responsabilităţii de a oferi acces la educație, sănătate, piața muncii și justiție,
rezultând în dislocarea persoanelor în speranța întreruperii ciclului vulnerabilității lor. Eșecul
în a respecta drepturilor migranților la protecție, precum și împiedicarea accesului lor la
serviciile de bază crește riscurile traficului, re-traficării, șomajului și exploatării în muncă.
Educația rămâne un instrument indispensabil pentru integrare, oferind copiilor și adulților
tineri abilități și cunoștințe care să îi ajute să își realizeze aspirațiile și să participe pe deplin la
viața economică, socială, politică și culturală a comunității. Națiunile au responsabilitatea și
datoria de a asigura dreptul fiecărui copil la educație.
Există diferențe semnificative atât în ceea ce privește ratele de participare pe piața muncii și
ratele de șomaj între migranții care nu sunt cetățeni ai UE și populația fiecărei țări și cetățenii
UE mobili. În ultimii opt ani, cetățeni ai țărilor non-UE au înregistrat o rată de activitate
semnificativ mai scăzută decât cetățenii aparținând țărilor UE și a celor străini mobili. Rata
șomajului cetățenilor din țările non-UE rămâne cu 10% mai mare decât cea a persoanelor cu
cetățenia țărilor UE6.

5
6

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-911_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment
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Ratele de angajare pe piața muncii a tinerilor născuți în țările UE au fost mai mari decât cele
ale persoanelor care nu s-au născut în țările respective în 15 state membre ale UE. Diferența a
fost mai mare în Olanda, Marea Britanie, Belgia, Suedia și Austria. Populația tânără a fost
semnificativ afectată de șomaj de-a lungul celor opt ani între 2007 și 2014 (11.9 % în 2007
comparativ cu 17.1 % în 2014 pentru populația nativă), populaţia ne-nativă manifestând
creșterea cea mai mare la șomaj (15.4 % în 2007 comparativ cu 28.0 % în 2014).7 În 2014, unul
din cinci (19.9%) cetățeni non-UE erau în șomaj în UE. La nivel de țară, în 2014, șomajul în
rândul tinerilor pentru populația non-UE cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani a crescut cu
12.6 % între 2007 și 2014. Șomajul pe termen lung, ca procentaj din șomajul total, a crescut
pentru populația non-UE de la 28.7 % în 2009 la 52.0 % în 2014, după o perioadă de
descreștere între 2007 și 2009.
Uniunea Europeană și drepturile copiilor
Agenda UE pentru drepturile copilului, adoptată în 2011, prezintă un plan pentru asigurarea și
protecția drepturilor copiilor, așa cum prevăd principiile Cartei UE pentru Drepturi
Fundamentale și Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului (CNUDC). Agenda
prevede că drepturile copiilor trebuie să fie o parte integrantă a politicii UE și că toți copiii
vulnerabili au nevoie de protecție indifferent că sunt cu dizabilități, cu risc de sărăcie, victime
ale exploatării sexuale sau a traficului, în căutare de azil sau pe cont propriu. Profesioniştii cu
experiență și cu o bună pregătire ar trebui să ofere consiliere pentru a-i ajuta pe copii să
depășească trauma prin care au trecut, dar și să înțeleagă drepturile și nevoile diferitelor
grupe de vârstă.8
Drepturile conform CNUDC
CNUDC este cea mai completă declarație privind drepturile copilului, fiind ratificată de către
toate statele membre ale UE, cel mai acceptat tratat internațional privind drepturile omului.
Convenția cuprinde 54 articole care vizează toate aspectele vieții unui copil, precizând
drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale de care trebuie să beneficieze toți
copiii de pretutindeni. Ea explică de asemenea modalitatea în care adulții și guvernele trebuie
să coopereze pentru a se asigura că toți copiii beneficiază de toate drepturile, fără
discriminare, indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, opinia politică, originea social,
etnia, naționalitatea, dizabilitatea sa, a părintelui sau a tutorelui legal. Drepturile se aplică
pentru oricine sub vârsta de 18 ani.
Drepturile cheie includ:
• Cele mai bune interese ale copilului (Articolul 3) Interesele copilului trebuie să
fie pe primul loc în luarea deciziilor și în inițierea acțiunilor, indiferent că sunt
preluate de instituții publice sau private de protecție socială, de instituții juridice,
de autoritățile administrative sau corpuri legislative care se ocupă de copii.
• Dreptul la educație (Articolul 28). Fiecare copil are dreptul la educație. Educația
primară trebuie să fie gratuită. Educația gimnazială trebui să fie accesibilă fiecărui
copil. În școli trebuie să fie respectată demnitatea copilului. Țările mai bogate
trebuie să ofere ajutor pentru cele mai sărace pentru a realiza acest lucru.
• Respectul pentru opiniile copilului (Dreptul de a fi auzit) (Articolul 12) Fiecare
copil are dreptul de a-și exprima opiniile, sentimentele și dorințele legate de toate
aspectele vieții sale, iar opiniile sale trebuie să fie luate serios în considerare. Acest
drept trebuie să fie aplicat oricând, de exemplu în cursul procedurilor de migrare, în
cadrul deciziilor din viața de zi cu zi a copilului.
• Drepturile copiilor refugiați (Articolul 22) Dacă un copil este refugiat sau este în
căutare de refugiu, guvernele trebuie să îi ofere protecție adecvată și asistență
pentru a-l ajuta să beneficieze de toate drepturile prevăzute de convenție.

7

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment

8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:dh0006
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Guvernele trebuie să îi ajute pe copiii refugiați care sunt separați de părinții lor în
găsirea acestora.
Directiva privind Prevenirea și Combaterea Traficului de Persoane și Protecția Victimelor
Acestuia (2011/36/UE)
Uniunea Europeană a parcurs, în ultima decadă, o serie de etape în direcția combaterii
traficului de persoane prin adoptarea unor instrumente legislative. Directiva UE (2011/36/EU)
stabilește standardele minimale care se cer a fi aplicate în cadrul UE pentru prevenirea și
combaterea traficului de persoane și pentru protecția victimelor. Statele membre au adoptat
prevederi legislative, reguli și dispoziții administrative necesare până în 6 aprilie 2013.
Elementele cele mai importante ale acesteia sunt:


Definirea prejudiciilor traficului de persoane – Recrutarea, transportul, transferul,
deținerea de persoane cu forța în scopul exploatării. Exploatarea include cel puțin: (i)
exploatarea sexuală sau prostituția; (ii) muncă forțată (inclusiv cerșitul, sclavia,
exploatarea activităților criminale sau traficul de organe).



Lipsa urmăririi penale și nepedepsirea victimelor traficului



Suportul pentru victime – Victimele primesc asistență înainte, în timpul și după
agresiune în așa fel încât să le fie respectate drepturile care le sunt prevăzute conform
statutului de victime. Această asistență constă în primirea în adăposturi, în oferirea de
asistență medicală și psihologică și servicii informative și de interpretariat.



Măsuri adiționale – Copiii și adolescenții (sub 18 ani) beneficiază de măsuri
suplimentare ca de exemplu, suport fizic și psihosocial, acces la educație și, în cazurile
unde se aplică, posibilitatea de a avea un tutore sau un reprezentant. Aceștia trebuie
să fie intervievaţi imediat în condiții adecvate de către profesioniști abilitați.



Dreptul la protecție – Victimele au dreptul la protecție și asistență legislativă care le
asigură posibilitatea de a solicita compensație.

Drepturile celor care caută azil
În 2013, Uniunea Europeană a stabilit standardele condițiilor de viață ale solicitanților de azil,
care le garantează condiții decente de trai.
Directiva privind condițiile de primire 2013/33/UE se referă la standardele primirii solicitanților
de protecție internațională. În cadrul acesteia, accesul pe piața muncii pentru un solicitant de
azil trebuie să fie garantat pe o perioadă de cel puțin 9 luni. Directiva asigură accesul
solicitanților la locuință, mâncare, sănătate și angajare, precum și la servicii medicale și
psihologice; ea urmărește asigurarea unor standarde mai bune de primire în cadrul Uniunii,
prin adoptarea unor reguli detaliate privind problema detenției solicitanților de azil, care să le
respecte pe deplin drepturile fundamentale, incluzând:
1. Accesul la educație (Articolul 14) , trainingul vocațional (Articolul 15) și angajarea
(Articolul 16)
2. Restricții legate de detenția persoanelor vulnerabile, în special a minorilor
3. Accesul la asistență legislativă gratuită și informații scrise cu privire la contestarea unei
decizii de încarcerare
4. Condiții specifice de primire legate de facilitățile oferite pentru detenții, ca de
exemplu, comunicarea cu avocații, ONG-uri și membrii familiei
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5. Obligația realizării unei evaluări individuale pentru a identifica nevoile speciale de
primire ale persoanelor vulnerabile
6. O atenție deosebită acordată minorilor neînsoțiți și a victimelor torturii, asigurându-se
accesul la support psihologic pentru solicitanții de azil vulnerabili.
7.
Reguli privind calificarea reprezentanților pentru minorii neînsoțiți.
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Fișă informativă 1B

Abuzul și exploatarea migranților din Europa

Persoanele care se mută în diverse țări pot să se găsească în situații vulnerabile, mai ales cele
care sunt obligate să emigreze ca rezultat al sărăciei, al războiului sau a conflictelor. Această
fișă informativă oferă anumite date și studii reale de caz de abuz, exploatare și sclavie ale unor
imigranți care călătoresc prin Europa. Lista prezentată nu este completă și nu trebuie analizată
separat. Este o privire de ansamblu asupra unor domenii ale abuzului.
Traficul uman
Se estimează că 2.7 milioane de persoane sunt traficate în mod global anual9. Cu toate
acestea, se cunosc destul de puține lucruri despre cifrele reale deoarece traficul uman rămâne
un delict ascuns. Mulți bărbați, femei și copii sunt prinși în capcană și sunt supuși muncii
forțate, exploatării sexuale, a unor activități criminale sau a traficului de organe. Acestea sunt
activități criminale extrem de grave care aduc un profit uriaș celor care le practică, şi anume
traficanților. Victimele rămân deseori traumatizate. Sunt delicte care sunt deseori
nepedepsite, multe țări nefiind pregătite să răspundă sau să condamne traficanții și să ofere
protecție vicitmelor.
Studiu de caz – Nicu, un copil victimă a traficului (ecpat.org.uk)
Nicu s-a născut într-un sat din Romania. Locuia cu fratele lui mai mic și cu părinții. Când avea
nouă ani, familia sa a fost abordată de o rețea de traficanți care promitea găsirea unui loc de
muncă pentru Nicu în Europa. Familia cunoștea această rețea; erau genul care intimida, dar au
văzut exemplul altor membri ai comunității care au obținut avantaje materiale lucrând peste
hotare. Își doreau bani pentru viitor și nu prea găseau de lucru pe plan local. Au plătit
traficanților €200 pentru ca Nicu să ajungă în Europa. Traficanții le-au spus părinților că după
ce Nicu muncește pentru a-și achita datoria pentru drum și cazare, vor primi sume mari de bani
în schimb. Nicu a fost dus cu mașina în Spania, unde a fost plasat într-o casă cu mulți alți copii.
L-a întâlnit pe Andrei, cu care trebuia să lucreze și de la care trebuia să învețe. În ziua
următoare, Andrei l-a dus pe străzi unde trebuiau să cerșească. La sfârșitul zilei, au dus banii
înapoi în casă. Bărbatul cu care locuiau l-a bătut pe Andrei spunând că este leneș și că nu a
câștigat destul. Nu au primit nimic de mâncare în acea seară.
În săptămânile următoare Andrei i-a arătat lui Nicu cum să fure din buzunarele oamenilor și să
ia bani din bancomate, în timp ce erau folosite – Nicu distrăgea atenția utilizatorilor și Andre
fura banii din bancomat. În fiecare zi îi duceau banii omului din casă și erau bătuți dacă nu
aduceau suficienți. După câteva luni, Nicu a fost dus cu avionul în Marea Britanie. A fost dus
într-o casă în partea de est a Londrei, unde mai trăiau alți 14 adulți și copii. Nicu trebuia să
doarmă la parter pe jos. Și aici mergea pe străzi toată ziua și fura bani de la oameni. A fost
deseori urmărit și uneori prins, iar banii îi erau luați înapoi. Nicu era foarte speriat. Era foarte
frig și deseori îi era foame și se simțea slăbit, dar ştia că trebuie să continue pentru a nu avea
probleme.

Resurse utile:
Anti Slavery International: antislavery.org
ECPAT International: ecpat.net
ECPAT UK: ecpat.org.uk
United Nations Office of Drugs and Crime: unodc.org
United Nations Children’s Fund: unicef.org

9

http://www.unicri.it/topics/trafficking_exploitation/
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Munca forțată
Mulți adulți și copii sunt traficați în mod special pentru muncă forțată. În alte cazuri, migranții
sunt prinși în capcane în condiții similare sclaviei, fiind forțați să lucreze în meserii şi condiții
periculoase.
Poate fi vorba de:
•
•
•
•
•
•

Construcții
Agricultură
Industria piscicolă
Industria de restaurante și servicii
Fabrică și manufactură
Industria sexului

Organizația Internațională a Muncii estimează existența a peste 20 milioane de oameni care
sunt obligați să muncească forțat în întreaga lume. 18.7 milioane de persoane sunt în
economia privată, exploatate de indivizi sau companii, 4.5 milioane sunt exploatate sexual și
14.2 milioane în activități de muncă forțată în agricultură, construcții, activități casnice și
manufactură, 2.2 milioane lucrează în forme impuse de stat sau depun muncă forțată, de
exemplu în închisori, în condiții care nu respectă standardele OIM, sau în activități de muncă
impuse de armată sau de forțe armate rebele10.
Povestea lui Bararhaot Turaev (AntiSlavery.org)
“Aveam 16 ani și eram bucuros să încep ultimul an de gimnaziu în Uzbekistan, când mi s-a spus
că trebuia fie să culeg bumbac fără nici o plată, părinții mei să plătească US$235 sau să fiu
expulzat.
“Nu doream să petrec trei luni culegând bumbac pentru că auzisem de condițiile grele, așa că
am refuzat. Am crezut că va fi fără urmări, dar când am încercat să mă duc la școală, am fost
informat că am fost exmatriculat și că nu mai am voie să mă întorc la școală.
“Când părinții mei au încercat să ia legătura cu conducerea școlii, au fost informați că dacă nu
mobilizează suficienți elevi, își vor pierde locurile de muncă, astfel că a trebuit să mă duc la
cules de bumbac împreună cu ceilalți.“

Site-uri utile:
Anti Slavery International: antislavery.org
International Labour Organisation: ilo.org
United Nations Children’s Fund: unicef.org

10

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
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Mutilarea genitală feminină – MGF
MGF este recunoscută ca o violare a drepturilor omului și violență asupra femeilor și fetelor.
MGF este actul de alterare deliberată sau producere de răni la organele genitale fără scopuri
medicale. Se estimează că, în fiecare an, 180.000 de femei și fete din Europa sunt supuse
riscului de MGF 11.Cu toate nu este considerată ilegală în unele țări, MGF este un delict criminal
în toate statele membre ale UE. Multe femei și tinere fete vor părăsi o țară din cauza
amenințărilor cu MGF, practicată din motive culturale sau tradiționale. Este posibil ca și unii
copii care trăiesc în Europa să fie supuși riscului.
Studii de caz: http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/documents/160205_fgm_europe_enege_report_en.pdf
Un caz tipic ar fi unul penal din 2006 petrecut în Italia. O femeie de origine nigeriană a fost
prinsă în flagrant în timp ce era pe punctual să comită un act asupra unui bebeluș într-o casă
din Italia. Cazul se referă la o femeie nigeriană, G.O., care urma să comită un act de MGF pentru
suma de 300 euro asupra unei fetițe de 20 de zile. Telefonul femeii a fost supravegheat și
poliția a interceptat o convorbire cu tatăl fetiței privind operația. G.O. a fost prinsă și arestată
în Verona. La momentul arestării era echipată cu toate instrumentele necesare operației
(foarfece, tifon, spirt medicinal, Lycodine și seringi). Acest fapt, împreună cu înregistrarea
telefonului, au constituit probe ale responsabilității.
Căsătoria forțată
Căsătoria forțată se referă la căsătoria unei (unor) persoane fără consimțământul acesteia
(acestora). Deseori termenul căsătorie timpurie este folosit pentru copii sub 18 ani. Se
estimează că acest tip de căsătorie afectează 15 milioane de fete anual12. Căsătoria forțată
este o violare a drepturilor omului ducând deseori la violență și abuz. Multe persoane, în
special femei și fete, vor fugi de o căsătorie forțată, având ca urmare o izolare socială și
amenințarea cu violența și moartea. 1 din 3 fete din țările în curs de dezvoltare sunt deja
căsătorite când împlinesc 18 ani. Acest fapt le poate diminua șansa de a-și completa educația și
le plasează într-o zonă mai mare de risc pentru izolare și violență. Pentru fetele sub 15 ani
incidența căsătoriilor timpurii și forțate este de 1 la 9. Unele sunt căsătorite la vârsta de 5 ani.
Victimele căsătoriilor timpurii și forțate au copii de foarte devreme. Aproximativ 70.000 de
fete mor în timpul travaliului în fiecare an deoarece organismal
+lor nu este pregătit pentru a da naștere unor copii.
Mai multe pe: http://www.plan-uk.org/because-i-am-a-girl
Studii de caz – Căsătoria forțată
“Sunt în ultimul an de studii și îmi e frică să mă întorc acasă în vară. Singurul motiv pentru care
părinții mei m-au lăsat la studii departe de casă a fost condiția ca să mă mărit la întoarcere. Am
fost de acord pentru că am vrut să trăiesc departe de casă, dar acum, după trei ani, am un
prieten și nu îmi imaginez să mă căsătoresc cu un străin.
“Părinții mei nu știu de prietenul meu, Paul, ar fi foarte supărați dacă ar ști. El m-a sprijinit
foarte mult, dar nu poate să înțeleagă de ce familia mea este așa. Părinții mei mă tot sună, îmi
spun despre băieții pe care i-au văzut, care le place, care nu le place. Eu nu spun nimic pentru
că nu știu ce să spun. Cred că ar putea bănui că nu vreau să mă căsătoresc, deoarece îmi tot
spun că ar fi rușinos la vârsta mea și că toată familia m-ar respinge.”

11
12

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/eige-report-fgm-in-the-eu-and-croatia.pdf
http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
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“Am venit în Marea Britanie acum doi ani la studii. Părinții mei au rămas acasă. Eram foarte
entuziasmată să vin aici. Am auzit atât de multe despre libertatea de care se bucură tinerii și
am dorit să experimentez și eu acest lucru.
“După doi ani mă simt ca și cum aș fi de aici. Îmi place să ies cu prietenii, să pot să plec și să vin
cum doresc. Acasă, tinerii din comunitatea mea nu ies și nu socializează cu cei de sex opus
deoarece comunitatea nu acceptă așa ceva.”

Site-uri utile:
Plan International: plan-international.org
Rights of Women: rightsofwomen.org.uk

Exploatarea copiilor
Copiii sunt categoria cea mai vulnerabilă în societate. Simplul fapt că sunt copii înseamnă că
sunt mai expuși exploatării și abuzului. Deseori adulții care ar trebui să le asigure protecția
sunt cei care îi vând sau le fac rău. Copiii migranți sunt deseori ignorați. Ei pot călători cu
părinții care pot să fie exploatați sau înrobiți, și ca urmare, copilul poate fi de asemenea
înrobit. În multe țări europene, un copil poate fi folosit pentru a solicita beneficii și cazare,
putând fi astfel utilizat ca bun comun. Este importantă recunoașterea extremei vulnerabilități
a copiilor și a atenției speciale care trebuie acordată pentru identifcarea și protecția copiilor.

Site-uri utile:
ECPAT International: ecpat.net
ECPAT UK: ecpat.org.uk
Save The Children International: savethechildren.org
United Nations Children’s Fund: unicef.org
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Fișă informativă 1C

Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de diversitate

Lumea este alcătuită din comunități și oameni care vin din diferite medii, cu experiențe și
credințe diverse. A lucra cu migranți vulnerabili, care pot fi extrem de diferiți și care au fost
implicați în situații traumatice dificile, poate fi deseori sursă de conflicte și dispute. Acest fapt
este amplificat de migranți care încearcă să se integreze și să se stabilească în țări care pot fi
foarte diferite de cele cu care au fost obișnuiți. Aspectul este vizibil în special în domenii ca
parentingul, modul de a vedea copiii, religia, mâncarea, relațiile. Fiecare dintre noi are
prejudecăți de care uneori poate nici nu suntem conștienți, dar care vor fi un indicator al
reacțiilor față de alții. Este foarte important ca toți cei care lucrează cu migranți vulnerabili să
încerce să conștientizeze diversitatea și să fie sensibili la situații care pot fi generate de
conflict. Ei ar trebui de asemenea să fie conștienți de propriile prejudecăți, în special de cele
negative, care ar putea avea impact asupra muncii lor cu migranți vulnerabili.
Ce este diversitatea?
Diversitatea înseamnă diferență, aceste diferențe dintre oameni pot fi multe și variate.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasă
Cultură
Religie
Gen
Orientare sexuală
Vârstă
Stare civilă
Politică

•
•
•
•
•
•
•

Etnie
Dizabilitate
Diferențe socio-economice
Structura familială
Sănătate
Valori
Altele

A lucra cu diversitatea înseamnă că în loc de a ignora diferențele dintre oameni în privința
genului și rasei, această diversitate ar trebui recunoscută și respectată. Prin valorizarea
calităților variate pe care diferiți participanți pot să le aducă, se poate crea un mediu în care
fiecare să se simtă pus în valoare.

Ce este cultura?
Cultura este deseori descrisă ca un set de activități, obiceiuri, idei și
convingeri în cadrul unui grup de persoane. Toți aparținem unor culturi
diferite; unele pot fi distinse prin modul în care arătăm sau ne îmbrăcăm,
altele reprezintă un set de valori pe care le avem. Cultura se autoreprezintă
prin modul în care ne comportăm sau prin opiniile pe care le avem. Cultura
Cultura nu este statică; este în permanentă schimbare odată cu societatea.
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Probleme curente cu care se confruntă migranții vulnerabili
Stabilirea într-o țară nouă
Migranții își schimbă domiciliul în cadrul țărilor sau în diferite țări din diverse motive. Unii fug
din calea războiului sau a conflictelor, alții sunt traficați și alții caută un nivel de trai mai ridicat.
Fie că doar tranzitează o țară sau urmăresc să se stabilească, sunt foarte mulți factori care
trebuie luați în considerare și poate deveni foarte dificil. Un aspect important este statutul
legal pe care migranții îl dețin în acea țară, suma de bani de care dispun și legăturile pe care le
au cu țara respctivă. Persoanele vor trebui să își găsească o locuință, servicii de sprijin, suport
financiar, relații sociale, educație, conexiuni religioase și alte elemente pentru a-și putea
construi o viață nouă. Există posibilitatea ca unii să nu beneficieze de dreptul de a avea acces
la sprijin în acea țară sau să existe bariere de tip lingvistic sau de necunoaștere a sistemului.
Aceste aspecte îi pot face pe unii oameni să fie vulnerabili fiind expuși la sărăcie și exploatare.
Limba și comunicarea
Pentru a se putea stabili într-o țară nouă, o persoană trebuie să poată fi capabilă să comunice.
Limba poate fi o barieră importantă pentru emigranți. Acest fapt afectează atât activitățile
zilnice cât și înțelegerea documentelor oficiale și comunicarea. Multe țări dispun de acces la un
interpret, dar acest lucru poate fi uneori limitativ deoarece persoanele pot proveni din aceeași
țară, dar vorbesc un dialect diferit. În cazul unei persoane care a suferit o traumă sau a fost
traficată de către indivizi din propria țară, este posibil să îi fie greu să vorbească despre
experiența ei cu acel interpret. Suportul lingvistic într-o țară poate varia și poate să treacă mai
mult timp până când un migrant se simte confortabil să vorbească limba locală.
În afară de limbă, există și alte bariere care pot apărea în comunicare. De exemplu, în unele
culturi contactul vizual nu este politicos. Acesta poate fi greșit interpretat ca impolitețe sau
minciună. În particular, pentru copiii care provin din culturi în care trebuie să îi respecte pe cei
mai în vârstă și în care au fost învățați să nu vorbească dacă nu sunt întrebați, se poate să nu le
fie satisfăcute nevoile. Pot fi întrebați ce doresc și să nu fie capabili să răspundă, rezultând
neglijarea lor.
Impactul traumei
Modulul 4 al acestui manual evidențiază impactul traumei asupra migranților vulnerabili.
Refugiații și victimele traficului sunt în mod special expuși la experiențe traumatice.
Schimbarea domiciliului dintr-o țară în alta este de asemenea un aspect care determină o
creștere a nivelului stresului în rândul migranților.
Pentru cei care se ocupă de impactul traumei legate de stabilirea într-o altă țară vor putea
apărea noi problem și provocări. Acest fapt poate afecta comportamentul persoanelor în
cauză și poate duce la la izolarea acestora și la incapacitatea de a avea acces la servicii. Pot
deveni agresivi față de alte persoane, fapt care poate antrena conflicte și crearea de
probleme. Pot să nu aibă încredere în nimeni sau să dezvolte relaţii neadecvate, care le pot
afecta integrarea în diferite servicii sau în comunitate.
Pentru copii în mod special poate fi o problemă integrarea și acomodarea în școală, dacă
aceștia sunt singuri. Ei pot să nu aibă capacitatea de reglare a emoțiilor.
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Probleme-cheie de luat în considerare în abordarea diversității
A nu face presupuneri
Chiar dacă este vorba de persoane din aceeași țară, oraș sau care au aceeași profesie, nu
trebuie să presupunem nicodată că vor avea aceleași opinii și reacții față de training.
Experiența fiecăruia este diferită, ca urmare nu putem face presupuneri legate de cineva pe
baza experienței noastre pe care o considerăm similară.
A avea conștiință de sine
Fiecare dintre noi trebuie să fie conștient de propriile puncte de vedere, de valori și de opinii.
Toată lumea se simte mai stăpână pe anumite aspecte. Fiecare avem stereotipuri și
prejudecăți, fiind importantă recunoașterea și conștientizarea propriilor gânduri și emoții când
lucrăm cu emigranți vulnerabili. Punctul de vedere personal nu trebuie să influențeze luarea
deciziilor privitoare la o persoană.
Fiți deschiși, transparenți și onești
În abordarea persoanelor care provin din medii diferite și mai ales a acelora care au suferit
experiențe traumatice, trebuie să fim onești și deschiși cu privire la propriile limitări și la
așteptările pe care le pot avea alții față de noi. Multe persoane care au fost înșelate și
dezamăgite pot să își piardă încrederea chiar dacă li se oferă ajutor. Este important stabilirea
unor granițe și respectarea acestora, astfel încât fiecare să beneficieze de egalitatea șanselor.
De asemenea, deschiderea și sinceritatea manifestată față de persoanele care au nevoie de
ajutor, le va face pe acestea să se simtă respectate și le va crește încrederea.
Cultura sau religia nu trebuie să constituie scuze pentru comiterea unor abuzuri
Mulți practicieni consider dificilă abordarea persoanelor care au convingeri culturale sau
religioase foarte puternice. Practicile care se dovedesc a fi abuzive față de adulți sau copii sunt
deseori ignorate de profesioniști deoarece sunt percepute ca practice tradiționale, iar ca
urmare, neluându-se nici o măsură, persoanele în cauză sunt în continuare expuse riscului.
Toate țările europene aderă la legislația privind drepturile omului și toate țările lumii (cu
excepția Somaliei și SUA) au semnat CNUDC din 1989. Ca persoane care lucrează cu sau pentru
copii trebuie să fim conștienți de diversitate, dar în primul rând să ne asigurăm că acești copii
sunt protejați.
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Exercițiul 1.1

Identificarea victimelor abuzului și exploatării

Obiective
Pentru ca participanții să înțeleagă faptul că prezintă abilitățile de identificare a unei persoane
migrante care este supusă riscului de exploatare și abuz. Participanții trebuie să ia în
considerare care sunt semnele și care este impactul pe care abuzul poate să îl aibă asupra
victimei.
Tipul de workshop

Grupuri mici

Timp

45 minute

Materiale

Pixuri, hârtie sau copii ale fișei de lucru 3A

Instrucțiuni
1. Împărțiți grupul în grupuri mai mici. Fiecare participant primește o foaie sau fișa de
lucru1A. Fiecare grup trebuie să se axeze pe un tip diferit de exploatare sau abuz.
2. Cereți grupurilor să se gândească la indicatorii unui:
a) Solicitant de azil care se află în regim de muncă forțată ( într-o fabrică sau în
agricultură)
b) Copil care a fost supus traficului și este folosit în activități domestice.
Acestea trebuie înregistrate pe foaie în secțiuni separate sau culori diferite.
•
•
•
•

Psihologic: Care ar fi efectele sau impactul psihologic asupra persoanei?
Comportamental: Cum s-ar comporta un copil supus traficului sau o persoană abuzată?
Gândiți-vă la comportamentul cu alți copii și adulți.
Fizic: Care sunt semnele fizice pe care le-ar avea fiind exploatat sau abuzat?
Bunuri materiale: Care ar fi bunurile pe care le-ar poseda ?

3. Când toate grupurile au terminat de scris listele reuniți grupul. Grupurile oferă feedback
legat de ceea ce au discutat. Invitați grupul să prezinte orice experiență persoanlă sau
cazuri cu care au lucrat și măsura în care, în cadrul experienței, cazurile au avut similitudini
cu indicatorii luați în considerare în exercițiu. Trainerul poate scoate în evidență indicatori
din ILO (vezi mai jos)
4. Discuții. Trainerul întreabă: ‘Ce li se întâmplă acestor oameni și care sunt consecințele?’

Variantă
Prezentați studii de caz ale unor migranți vulnerabili. Împărțiți grupul în
grupuri mai mici, care să se gândească la posibilitatea de a întâlni o astfel de
persoană, ce ar putea observa la ea care să indice că a fost supusă traficului,
exploatării sau abuzului?
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Instrucţiuni pentru formatori
Acest exercițiu este unul practic și le va arăta participanților că au abilitatea de a identifica
victimele cu risc. Este important să se discute consecințele deoarece participanții pot înțelege
impactul potențial asupra unei persoane care a fost abuzată sau exploatată. Este utilă
încurajarea participanților să reflecteze asupra propriilor experiențe și să împărtășească aceste
experiențe, dar trebuie să vă asigurați că grupul respect problem legate de confidențialitate.
Cineva din grup ar putea recunoaște persoana despre care se vorbește, acest fapt nefiind în
interesul acelei persoane.
Resurse utile pentru indicatori:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/
wcms_105023.pdf
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Exerciţiul 1.2

Cine sunt cei care comit abuzuri şi traficanţii?

Obiectiv
Recunoaşterea stereotipurilor legate de cei care comit abuzuri. Identificarea posibilelor
abuzuri şi situaţii de exploatare.
Tipul workshop-ului

Grupuri mici

Timp

45 minute

Materiale

Pixuri, hârtie și decupaje din ziare

Instrucţiuni
1. Se împarte grupul în grupuri mai mici. I se dă fiecăruia un flip chart şi pix. Fiecare grup
trebuie să realizeze un desen şi să realizeze o descriere a cum consideră că ar putea să
arate o persoană care comite abuz. Se pot oferi exemple de a) traficant b) angajat al unei
fabrici c) un contrabandist. (15 minute)
2. Grupul trebuie să ofere feedback şi să prezinte desenul. Formatorul trebuie să acorde şi el
feedback cu unele descrieri ale persoanelor care au fost condamnate pentru trafic, sclavie
sau abuz asupra migranţilor folosind articole din ziare pentru a dovedi realitatea celor
descrise. (15 minute)

Variantă
Participanţii ar putea crea un personaj al unui traficant/persoană care comite
abuz pentru a-l prezenta apoi grupului. Ei ar putea prezenta o scenă vizuală
cu o victimă, ceea ce demonstrează cum este tratată aceasta, cum se
comportă, etc. Este deseori un exerciţiu interesant şi amuzant, care ar putea
dovedi un ton de nemulţumire.

Instrucţiuni pentru formatori
Acest exerciţiu îi ajută pe participanţi să vadă cum este un traficant/abuzator şi să abandoneze
stereotipuri de genul ‘sunt bande de persoane din afară care fură copii’. Ar putea fi prieteni,
membri ai familiei sau un membru respectat al comunităţii. Pot fi folosite cazuri cunoscute în
care persoanele au fost condamnate sau utilizate studii de caz pentru a relansa discuţia.
Trebuie avut în vedere faptul că unele persoane ar putea să fie defensive în momentul în care
se expune posibilitatea unei persoane cunoscute, dar este important să se conştientizeze
acest aspect.
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Exerciţiul 1.3

A fi sensibil la diversitate?

Obiectiv
Recunoaşterea stereotipurilor personale şi de grup şi a prejudecăţilor faţă de alţii.
Tipul workshop-ului

Grupuri mici

Timp

30 minute

Materiale

Fișă informativă1C, Fișă de lucru1C

Instrucţiuni
1. Se împarte grupul în grupuri mai mici. I se dă fiecărui grup fișa de lucru 1C şi i se cere să
discute despre ce ar trebuit luat în considerare în situaţia dată şi modalităţi în care ar
putea răspunde. (20 minute)
2. Grupurile trebuie să ofere feedback legat de punctele luate în discuţie, iar temele
principale pot fi discutate în cadrul grupului întreg. (15 minute)

Variantă
Trainerul ar putea alege scenarii din propria experienţă sau unele cunoscute
din ţara lor. Participanţii ar putea prelua scenariile în cadrul unui joc de rol şi
ar putea oferi răspunsuri legate de modul în care ar reacţiona în diverse
situaţii.

Instrucţiuni pentru formatori
Exerciţiul este menit să îi ajute pe participanţi să îşi dea seama cum ar putea să răspundă iniţial
unei situaţii. Discuţia ar trebui să aibă loc mai întâi în grupuri mici pentru a se putea înţelege
modul în care oamenii ar putea reacţiona, fără posibila intimidare în faţa întregului grup.
Trainerul trebuie să folosească information sheet 1C pentru a scoate în evidenţă diversitatea şi
cultura şi modul în care se poate răspunde şi lucra efectiv cu emigranţii vulnerabili.
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Worksheet 1A

Indicatori

Comportament
Psihologic

Fizic

Bunuri
materiale

27

Fișa de lucru 1B

Profilul abuzatorului

1. Trafic din Ghana folosind pretextul fotbalului
”Scandalul persoanelor traficate din Africa”
Dan McDougall, The Observer, duminică 6 ianuarie 2008
Desculţ, cu costumul de trening fluturând şi expunându-i coastele, copilul ‘M’ fuge cu mingea.
Terenul nemarcat, cu marea într-o parte şi cu una din cele mai mari mahalale din Accra de
cealaltă, este 90% pământ roşu şi 10% nisip. Porţile sunt ruginite. Nivelul abilităţilor jucătorilor
de 10-11 ani este fără îndoială excepţional.
Drumul lui M către poartă este oprit de o pală de vânt care ridică praf roşu resturi fumegânde
de la o groapă de gunoi alăturată terenului. Copilul se opreşte să se frece la ochi şi să respire,
iar antrenorul de 23 de ani, Isaac Aloti îl loveşte pe elevul său căzut şi julit, certându-l: 'Trebuie
să înveţi să nu te opreşti niciodată micuţule'.
Aloti – care susţine că este un 'expert în fotbal' şi fost jucător, cu toate că nu este capabil să
indice numele vreunei echipe în care a jucat– îmi prezintă doi dintre cei mai buni jucători,
Daniel şi Imano, amândoi de 12 ani. 'Aceştia sunt băieţii mei,' spune el. 'Am contractele lor,
semnăturile părinţilor şi vor merge în Europa când vor fi gata. S-a manifestat deja un interes
din partea unui cercetaş de la Paris Saint-Germain. Aceştia vin şi cercetează oraşul, se uită la
băieţi, caută o sclipire, acea piesă magică. Amâdoi băieţii au acea sclipire.' Academia Jay
Gyemie (sic) i-a întocmit lui Daniel un contract în care i se promite lui Aloti 50 % din primul
câştig profesional. Aloti afirmă că acest contract este corect pentru toate părţile implicate.
'Dacă Daniel reuşeşte voi aştepta o răsplată pentru timpul meu, pentru expertiza şi abilităţile
pe care i le-am format. Părinţii lui ştiu asta şi nu vor consimţi ca băiatul să meargă fără o
contribuţie pentru mine. Până atunci, familia economiseşte pentru a-mi plăti pentru călătoria
sa în Franţa; pot să aranjez ca totul să fie bine pentru băiat. '
'Isaac mă va ajuta să îmi îndeplinesc visul,' spune Daniel, care a fost scos de la şcoală, şi a cărui
familie s-a mutat la Accra pentru a-l înscrie la academie. 'Mama şi-a pus speranţa în el şi familia
mea economiseşte pentru drumul meu în Franţa, unde pot merge pentru o încercare. O să îi
plătim lui Isaac banii şi o să plec pentru familia mea. Dacă reuşesc, o să o duc pe mama în
Franţa cu mine şi o să îi cumpăr o casă în Paris. '
În cazul lui Daniel, o călătorie legală în Europa este neverosimilă şi, dată fiind credibilitatea
academiei, asigurarea unei încercări ar fi practic imposibilă. Cea mai probabilă opţiune pentru
el ar fi să călătorească ilegal în Europa, folosind una din multiplele şi periculoasele drumuri cu
bărcile de pe coasta de vest până în insulele Canare, şi de acolo în Spania. În mai anul trecut
una din aceste bărci, o şalupă de pescuit abandonată de căpitan, a eşuat pe plaja La Tejita
beach în Tenerife cu 130 tineri africani. Unii au avut hipotermie, toţi erau puternic deshidrataţi.
Cincisprezece erau adolescenţi care credeau că sunt pe drumul care îi duce pentru a juca
pentru Marseille sau Real Madrid.
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2.

Trafic de copii

”Un pastor care vinde copii”
The Guardian, Vineri 12 noiembrie, 2004
Judecătorul Ernest Ryder a decis demararea unei investigaţii pentru a găsi adevăraţii părinţi ai
unui copil de 1 an, cunoscut ca C, care a fost luat în grijă în noiembrie anul trecut, după ce
testele au dovedit că ADN-ul său nu se potrivea cu nici unul din presupuşii săi părinţi. La finalul
audierilor pentru a stabili viitorul lui C, judecătorul a afirmat că femeia care susţinea că este
mama lui C "a fost indusă în eroare, crezând că a dat naştere unui copil... fusese serios
ameninţată şi un copil care a fost născut într-o altă familie i-a fost prezentat ca şi copilul ei."
Domnul Ryder a respins solicitările lui Gilbert Deya, un aşa-zis arhiepiscop şi conducător al unei
mişcări religioase răspândite în Marea Britanie, care susţinea că C este produsul unei
intervenţii divine. Domnul Deya spunea că C este unul din numeroşii copii născuţi prin puterea
rugăciunilor la femeile infertile în congregaţia sa de 36.000 de oameni. Domnul Deya, care are
sediul congregaţiei în Peckham, în sudul Londrei, face eforturi de a-l extrăda în Kenya, făcând
obiectul unei anchete în cadrul unui cerc internaţional de trafic de copii.
Poliţia din Kenya a investigat pretinse acţiuni ale căror autor este biserica domnului Deya întro reţea de trafic de copii, care fură nou-născuţi de la mame din crtierele sărace ale capitalei
Nairobi. Poliţia e de părere că femeile infertile din congregaţia domnului Deya călătoresc din
Marea Britanie spre Africa şi sunt induse în eroare crezând că au adus pe lume copii în clinici
clandestine din Nairobi.
Procurorii kenieni au acuzat-o pe soţia domnului Deya, Mary, şi pe alte patru persoane de
răpirea a doi copii. Ei afirmă că o investigaţie internaţională legată de traficul de copii, axată pe
dispariţia bebeluşilor de la maternitatea Pumwani din Nairobi implică suspecţi din Marea
Britanie, Ghana, Nigeria, Uganda şi Kenya.
În cadrul deciziei sale judecătoreşti de azi, domnul Ryder a spus: "Domnul Deya este zgârcit cu
adevărul. Am considerat că este un martor superficial şi care îşi urmăreşte propriile interese,
care este foarte dispus să se distanţeze cât mai mult de fapte şi chiar şi de soţia lui dacă
interesul o cere."
Domnul judecător Ryder a decis ca C să rămână în grija aceloraşi persoane pentru moment. El a
firmă că riscul de a-l afecta pe C îl depăşeşte pe cel al presupuşilor părinţi, identificaţi doar ca
domnul şi doamna E. Domnul Ryder a spus că domnul şi doamna E s-au dovedit a fi îngrijitori
buni şi iubitori pentru C. Cu toate acestea, el este conştient de pericolul de a i se permite unui
copil să crească fiind convins că este un copil al unui "miracol", încurajat de cei care îl îngrijesc
şi care cred şi ei acest lucru.
În afara curţii, domnul Deya a descris decizia ca fiind "o discriminare a credinţei" motivată
politic din partea autorităţilor din Kenyan. El a afirmat de asemenea că va face recurs.
Domnul şi doamna E nu au plătit bani congregaţiei pentru copii, dar judecătorul a spus că
succesul financiar al acesteia se datorează cel puţin impozitelor percepute de la o congregaţie
"indusă în eroare de naşterile miraculoase".

Alte exemple:
Familie care călătoreşte exploatând persoane prin Europa:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-22446454
Doctor şi moaşă deţin un sclav în Marea Britanie:
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/dec/07/doctor-wife-edet-jailedkeeping-man-slave-24-years
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Fișa le lucru 1C

Reacţia faţă de diversitate

Citiţi următoarele situaţii. Care sunt gândurile dumneavoastră? Cum le-aţi răspunde sau
cum le-aţi vorbi persoanelor implicate?
Răspunsul la conflict
Un membru al echipei într-un centru care acordă azil intră într-o cameră unde un grup de
oameni strigă unul la celălalt. Ei vorbesc albaneză aşa că membrul echipei nu poate să
înţeleagă ce spun. Acestuia i se pare că sunt pe cale să înceapă o bătaie. El decide să stea între
ei şi încearcă să prevină escaladarea violenţei.
Care este decizia corectă?
Răspunsul la rasism
Un muncitor într-un centru care oferă cazare pentru noi veniţi care solicită azil. Este foarte
aglomerat şi multe persoane trebuie să împartă o cameră. Sunt deseori multe plângeri legate
de cazare, de exemplu prea aglomerat, paturile sunt rupte. Într-o seară, un bărbat a refuzat să
primească un nou venit în cameră. El nu a spus de ce.
Un alt bărbat a scos în evidenţă faptul că africanii din vest nu îşi împart camerele cu africanii
din nord. Sentimentele erau reciproce, nu mai erau alte paturi disponibile, aşa încât muncitorul
i-a cerut unui alt bărbat să se mute din pat.
Cum aţi reacţiona într-o astfel de situaţie?
O mamă care ratează o întâlnire
O femeie solicită într-una folosirea telefonului, dar dreptul de a-l folosi este limitat. Se supără
şi refuză să meargă la o întâlnire importantă cu avocatul ei. Ea spune că a auzit că fiul ei de 13
ani a început să fumeze. Femeia doreşte să vorbească cu el şi să îi spună să nu facă asta, este
speriată că va ajunge să frecventeze persoane nepotrivite. Începe să plângă spunând că este
foarte departe de el şi nu poate să îl protejeze.
La ce ar trebui să vă gândiţi în această situaţie?
Grupul de sprijin
Într-un grup de sprijin pentru femei tinere, este o fată din Etiopia. Ea a fost supusă traficului
pentru exploatare sexuală şi este traumatizată. În cadrul grupului deseori devine foarte
supărată, iar când cineva râde de ea, începe să ţipe. Se plânge şi de mâncare şi spune că
doreşte doar să mănânce mâncare din ţara ei. Ceilalţi membri ai grupului spun că nu mai
doresc ca ea să vină. Când fata vorbeşte cu asistentul social, ea spune că îi pare rău de modul în
care se poartă şi că îi stimează pe cei din grup. Ea spune că aşteaptă aceste întâlniri cu
nerăbdare în fiecare săptămână.
Ce faceţi în această situaţie?
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MODULUL 2
COPIII ŞI PROTECŢIA ACESTORA
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Modulul 2

Copiii şi protecţia acestora

Scopul modulului
O mai bună înţelegere a protecţiei copilului şi a
modului de a le răspunde adecvat copiilor aflaţi în
dificultate.

Acest modul este centrat pe protecţia de bază a copilului şi include exerciţii referitoare la
atitudinile faţă de copii şi la înţelegerea drepturilor copiilor. Înainte de conceperea un training
legat de copii este întotdeauna important ca participanţii să înţeleagă partea principală din
cadrul practicii protecţiei copilului şi practica centrată pe drepturile copilului. Deseori
practicienii şi cei care lucrează cu tineri au atitudini diferite faţă de copii, acestea necesitând o
atentă explorare la începutul oricărui training.
Este importantă punerea în discuţie a atitudinilor faţă de copii pentru a ne asigura că cei care
urmează să lucreze cu copii înţeleg etica protecţiei copilului şi pun pe primul loc interesele
copilului.
Orice organizaţie care urmează să lucreze cu copii şi tineri trebuie să dezvolte politici şi
metode eficiente de protecţie astfel încât să se asigure că răspund problemelor copiilor în
modul cel mai adecvat, mai sigur şi mai protectiv.
Acest modul include un număr semnificativ de exerciţii; acestea pot fi cu uşurinţă adaptate
pentru a se potrivi cu grupuri diferite.
Acest modul oferă informaţii legate de:
• Ce este copilul?
• Atitudinile faţă de copii
• Înţelegerea drepturilor copilului
• Protecţia de bază a copiilor
Modulul nu este unul comprehensiv legat de protecţia copilului. Pentru mai multe informaţii
sau pentru conceperea politicilor de protecţie a copilului în cadrul organizaţiei dumneavoastră
consultaţi următoarele referinţe:

•
•
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Child-Safe Organisations Training Toolkit: a Practical Child Protection
Resource for Grassroots Organisations. Sinart King, 2006. Disponibil
pentru descărcare de pe www.ecpat.net
Child Protection and Policies and Procedures Toolkit: How to Create a
Child-Safe Organisation, Eleanor Jackson and Marie Wernham.
Disponibil pentru descărcare de pe www.childhopeuk.org

Fișa informativă 2A

De ce este importantă protecţia copilului?

Atunci când se lucrează cu copii, fie într-un cadru comunitar informal, fie într-un cadru formal,
ca profesionist, este foarte important să fim constienţi de modul în care îi putem proteja pe
aceştia şi să ne dăm seama de condiţiile în care aceştia pot fi traumatizaţi. Nu există ţară în
lume în care copiii să nu fie abuzaţi. Abuzul asupra se regăseşte în toate culturile şi în toate
grupurile sociale; autorii pot fi femei, dar cel mai frecvent bărbaţi.
Ce este abuzul asupra copilului?
Maltratarea copilului sau abuzul este definit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca fiind:
“Maltratarea copilului, cu folosirea unor termeni ca abuz sau neglijare, include toate formele de
maltratare fizică şi emoţională, abuz sexual, neglijare şi exploatare care este dănătoare pentru
sănătatea copilului, pentru dezvoltarea sau demnitatea sa. În cadrul acestei definiţii largi, pot fi
distinse cinci subtipuri – abuz fizic; abuz sexual; neglijare şi tratament neglijent; abuz emoţional şi
exploatare.”13
Abuzul tipic asupra copilului este subdivizat în 4 categorii:
Abuzul fizic asupra unui copil este definit ca utilizarea intenţionată a forţei fizice împotriva
unui copil care are drept rezultat–sau este o mare probabilitate să aibă ca rezultat–vătămarea
copilului din punctul de vedere al sănătăţii, supravieţuirii, dezvoltării sau demnităţii. Aceasta
include lovirea, bătaia, scuturarea, muşcarea, strangularea, opărirea, arderea, otrăvirea şi
sufocarea. Multe dintre actele de violenţă fizică asupra copiilor la domiciliu sunt realizate în
scopul pedepsirii.
Abuzul sexual este definit ca implicarea unui copil într-un act sexual pe care el sau ea nu îl
înţelege pe deplin, faţă de care nu este capabil sau capabilă să dea un consimţământ informat
sau pentru care copilul nu este suficient de pregătit din punctul de vedere al dezvoltării sau în
orice circumstanţă care încalcă legile sau tabu-urile sociale. Copiii pot fi abuzaţi sexual atât de
adulţi sau de alţi copii care deţin – în virtutea vârstei sau dezvoltării – o poziţie de
responsabilitate, încredere sau putere asupra victimei.
Abuzul emoţional şi psihologic include atât incidente izolate, cât şi eşecul în timp al
părinţilor de a oferi un mediu suportiv propice de dezvoltare. Actele din această categorie pot
avea o probabilitate mare de a afecta sănătatea fizică sau dezvoltarea copilului. Abuzul de
acest tip include: restricţii de mişcare; umilire, învinovăţire, ameninţare, înfricoşare,
discriminare sau ridiculizare sau alte forme non-fizice de respingere sau de tratament ostil.
Neglijarea include atât incidente izolate, cât şi eşecul în timp al părinţilor, al îngrijitorilor sau al
unui alt membru al familiei de a oferi condiţii de dezvoltare propice stării de bine a copilului –
ACOLO UNDE PĂRINTELE ESTE ÎN POZIŢIE SĂ O FACĂ– într-unul sau mai multe dintre
domeniile:
•
•
•
•
•

13

Sănătate
Educaţie
Dezvoltare emoţională
Nutriţie
Adăpost şi condiţii sigure de viaţă

http://www.who.int/topics/child_abuse/en/
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Este important de notat faptul că părinţii copiilor neglijaţi nu sunt neapărat săraci; ei pot fi,
dimpotrivă, bine situaţi din punct de vedere financiar.

Prevenirea abuzului asupra copilului– Organizaţia Mondială a Sănătăţii
Maltratarea copiilor cu vârste între 0 şi 14 ani, de către părinţi sau îngrijitori poate fi
prevenită prin:








reducerea sarcinilor nedorite
reducerea consumului de alcool sau droguri dăunătoare în timpul sarcinii
reducerea consumului de alcool sau droguri dăunătoare de către noii părinţi
îmbunătăţirea accesului la servicii pre- şi post-natale de calitate
asigurarea unor servicii de vizite la domiciliu efectuate de infirmiere şi
asistenţi sociali în familiile în care există un risc crescut de maltratare a
copiilor
asigurarea unui training pentru părinţi privind dezvoltarea copilului,
disciplina non-violentă şi abilităţile de rezolvare a problemelor

Violenţa în care sunt implicaţi copii în mediile comunitare, în special adolescenţi
între 15şi 18 ani, poate fi prevenită prin:






programe preşcolare care să le ofere copiilor un debut educaţional
training-uri pentru abilităţile zilnice
asistenţa acordată adolescenţilor cu risc crescut pentru continuarea
şcolarităţii
reducerea disponibilităţii alcoolului prin documente legislative de
interdicţie, prin taxe suplimentare şi creşterea preţului
restricţionarea accesului la arme de foc

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi ghidul OMS de Prevenire a
Maltratării Copilului: A Guide to Taking Action and Generating Evidence disponibil
pe site-ul OMS: http://www.who.int/topics/child_abuse/en/

Care este legătura dintre traficul de copii şi protecţia copilului?
Traficul de copii este o problemă de protecţie a copilului. Cu alte cuvinte, copiii supuşi
traficului pot fi ţinta mai multor categorii de abuz: fizic, sexual, emoţional sau neglijării. Abuzul
asupra copiilor poate fi un factor cauzal în cadrul traficului, dar şi o consecinţă, în sensul că se
pune întrebarea ce se întâmplă cu copilul odată ce a fost traficat.
Abuzul la domiciliu este uneori motivul pentru care copiii îşi părăsesc familiile şi caută diverse
oportunităţi în alte părţi. Odată ce au plecat de acasă, chiar dacă se duc să locuiască la rude,
sunt potenţial vulnerabili în faţa traficanţilor, care pot să îi abordeze cu oferte tentante, dar
fictive, de angajare sau de educaţie, intenţia lor reală fiind exploatarea.
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Exemplele 1 şi 2 ilustrează vulnerabilitatea copiilor imigranţi din Europa.

Exemplul 1 – Copii refugiaţi care sunt consideraţi dispăruţi
Cel puţin 10.000 de copii refugiaţi neînsoţiţi au dispărut după ce au ajuns
în Europa, conform datelor Agenţieide combatere a criminalităţii din UE.
Mulţi dintre aceştia au putut să ajungă în mâinile gruourilor de trafic
infracţional organizat.
Într-o primă încercare de consolidare a legislaţiei agenţiilor cu scopul
cuantificării unuia dintre aspectele cele mai îngrijorătoare a crizei
migranţilor, directorul de personal al Europol a declarat pentru
Observer, faptul că mii de minori vulnerabili au dispărut după
înregistrarea realizată de către autorităţile statului.
Brian Donald a afirmat că 5.000 de copii au dispărut doar în Italia, în timp
ce alţi 1.000 în Suedia. El a atras atenţia asupra faptului că o
“infrastructură criminală” pan-europeană deyvoltată avea ca ţintă
refugiaţi. “Nu este greşit să spunem că avem de-a face cu peste 10.000
de copii. Nu toţi vor fi exploataţi; unii vor fi poate preluaţi de membri ai
familiei. Dar nu ştim unde sunt, ce fac şi cu cine sunt.”
The Guardian, 30 ianuarie 2016
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missingchild-refugees
Exemplul 2 – Vulnerabilitatea femeilor în ţările de tranzit
Guvernele şi diverse agenţii eşuează în a oferi chiar şi cel mai de bază
sprijin pentru femeile refugiate care vin din Siria şi Iraq. Noi cercetări
realizate de Amnesty International arată că femeile şi fetele refugiate se
confruntă cu violenţa, cu atacul, exploatarea şi hărţuirea sexuală în
fiecare etapă a călătoriei lor, inclusiv pe pământ european.
Organizaţia a intervievat 40 de femei şi fete refugiate în Europa de nord
luna trecută, care au călătorit din Turcia în Grecia şi apoi prin Balcani.
Toate femeile au declarat că s-au simţit ameniţate şi nesigure în timpul
călătoriei. Multe au afirmat că în toate ţările prin care au trecut au fost
supuse abuzului fizic şi exploatării financiare, fiind obligate să întreţină
relaţii sexuale cu traficanţii, cu membrii ai corpului de pază sau cu alţi
refugiaţi.
“După ce au trăait ororile războiului din Iraq şi Siria aceste femei au
riscat totul pentru a găsi siguranţă pentru ele şi copiii lor. Dar din
momentul în care au început călătoria, au fost din nou expuse violenţei
şi exploatării, cu foarte puţin suport şi protecţie,” spune Tirana Hassan,
director Amnesty International.
Femeile şi fetele care călătoresc singure şi cele însoţite doar de copiii lor
s-au simţit în mod special ameninţate în zona de tranzit şi în taberele din
Ungaria, Croaţia şi Grecia, unde erau obligate să doarmă alături de sute
de bărbaţi refugiaţi. În unele cazuri, femeile au părăsit zonele
desemnate pentru a dormi în aer liber pe plajă deoarece se aflau mai în
siguranţă acolo.
Amnesty International, 18 ianuarie 2016
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugeesface-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-theirjourney-through-europe/
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Impactul exploatării (vă rugăm să consultaţi Modulul 4 pentru mai multe detalii legate de
impact)
Efectele abuzului asupra copiilor sunt bine stabilite în literatura internaţională. Nu este nici o
îndoială că abuzul în copilărie poate avea un efect profund asupra dezvoltării fizice,
psihologice şi spirituale şi asupra stării de bine. Aşadar nu trebuie să ne mirăm că victimele
exploatării şi traficului sunt mai predispuse a fi afectate de experienţa lor în moduri
semnificative şi de durată.
Copiii care au fost traficaţi au suferit abuzuri serioase din partea exploatatorilor lor. Abuzul
poate include viol, bătăi şi deprivări de diferite tipuri.Ca rezultat, ei vor suferi probabil de
diverse afecţiuni medicale cunoscute ca tulburare de stres post-traumatic sau traumă.
Comportamentul lor va fi afectat în aşa măsură încât nu vor putea să reacţioneze ca o
persoană de aceeaşi vârstă. Ei ar putea să:

Depersonalizeze experienţa abuzivă, considerând-o ca ceva ce i s-a întâmplat
altcuiva
Nu îşi amintească unde a fost sau ce s-a întâmplat
Pară a fi apatic, dezinteresat sau ca paralizat
Sufere din cauza unor flash-back-uri şi să devină foarte agitat
Dezvolte un ataşament emoţional faţă de abuzator şi să încerce să îl protejeze
Să fie speriat.

•
•
•
•
•
•

Efectele comune ale exploatării copiilor sau ale traficului includ:
Sarcină/SIDA dobândit sau an STI

Depresie

Simptome de sănătate fizică– neurologice şi
gastrointestinale
Malnutriţie

Dezvoltare întârziată–fizică sau
psihologică
Sentimente de vinovăţie şi ruşine

Comportamente auto-vătămătoare/suicid

Extenuare

Tulburare de stres post-traumatic

Dependenţă de drog sau alcool

Informaţii utile legate de impactul exploatării la copii:
•
•
•
•
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Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health
consequences of women and adolescents trafficked in Europe. Disponibil pe:
http://www.lshtm.ac.uk/php/ghd/docs/stolensmiles.pdf
Exploitation, Violence, and Suicide Risk Among Child and Adolescent
Survivors of Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion. Disponibil
pe: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2430958
The Health of Trafficked Women: A Survey of Women Entering Posttrafficking Services in Europe. Disponibil pe:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2156078/

Contact
Sexual
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sărut sau atingere/îmbrăţişare în
manieră sexuală
Contact sexual (vaginal/anal)
Atingerea/muşcarea zonei genitale
Forţarea copilului de a atinge o altă
zonă genitală
Obligarea la sex oral
Incest
Sex cu animale
Obligarea copilului de a avea relaţii
sexuale cu alt copil
Orice activitate sexuală comercială, cu
transfer de bani, incluzând turismul
sexual
Fără contact

•
•
•
•
•
•
•
•

Limbaj telefonic obscen, scris sau pe
computer
Comentarii sexuale intruzive sau
întrebări
Sex virtual
Ademenire online
Voyeurism
Exhibiţionism
Vizionarea pornografică
Obligarea la masturbare sau vizionarea
altor persoane care fac acest lucru
Social

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absenţa domiciliului
Dislocarea în război
Obligarea copilului de a fi soldat
Absenţa opţiunilor economice
Acces limitat la serviciile sociale de bază
Nerespectarea drepturilor legale
Căsătorie precoce, selecţie prenatală
pe bază de gen
Uciderea copiilor de gen feminin
Incidenţa ridicată a violenţei
Fizic



•

•
•

•

•
•
•

Pălmuirea, lovirea cu pumnul, bătaia,
scuturarea, arderea, împingerea,
înşfăcarea
Lovirea cu un obiect
Lăsarea copilului într-o postură
inconfortabilă/nedemnă pentru o
perioadă lungă sau într-un mediu
neadecvat
Obligarea copilului să muncească în
condiţii precare, într-un tip de lucru
inadecvat pentru vârsta copilului
Violenţa de grup
Ceremonii vătămătoare
Intimidare fizică
Emoţional

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Izolarea sau excluderea
Stigmatizarea copilului
Tratarea unui copil care este victimă ca
suspect (interogări repetate,
investigaţie)
Eşecul de a oferi un mediu protector
Eşecul de a-I insufla copilului o stimă de
sine adecvată
Nesatisfacerea trebuinţelor emoţionale
Exploatarea copilului
Tratarea copilului cu dispreţ, lipsă de
respect, denigrarea
Umilirea, învinovăţirea, înfricoşarea sau
ridiculizarea
Răspândirea unor zvonuri
Şantajul
Neglijarea

•
•
•
•
•
•
•

Lipsa atenţiei sau îngrijirii
Eşecul de a-l proteja de rău
Lăsarea copilului singur,
nesupravegheat
Eşecul în asigurarea hranei adecvate şi a
problemelor medicale
Împiedicarea şcolarizării
Nedenunţarea semnelor repetate de
abuz fizic
Eşecul de a oferi un mediu adecvat

Pedepsirea excesivă
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Fișa de exercițiu 2.1

Cine este copilul?

Obiectiv
O mai bună înţelegere legată de cine este ‘copilul’. Un al doilea obiectiv este combaterea
atitudinilor negative faţă de copiii vulnerabili.
Tipul de workshop

Grupuri de 4, feedback pentru tot grupul

Timp

1½ ore

Materiale

Pixuri, hârtie sau copii ale fișei de lucru 2A și 2B

Instrucţiuni
1. Se împart grupurile pe perechi. Perechile trebuie să dezbată despre definiţia copilului şi să
o scrie pe o hârtie. Fiecare pereche îşi citeşte apoi definiţia şi trainerul le notează pe
flipchart. (5-10 minute)
2. Perechile se alătură unei alte perechi pentru a face grupuri de patru. Se scriu următoarele
întrebări pe o tablă sau pe o fişă (fișa de lucru 2A). Grupurile trebuie să discute apoi
notându-se punctele esenţiale (Reţineţi că întrebările pot fi adaptate!) (30 minute)
Ce îl face pe un copil diferit de un adult?
Când devine un copil adult?

•
•
•
•
•
•

Dacă un copil de 13 ani întreține relaţii sexuale, mai este el/ea un copil?
Dacă la 15 ani o persoană a părăsit şcoala şi lucrează, mai este el/ea un copil?
Dacă la 16 ani o persoană comite o crimă şi merge la închisoare, mai este el/ea
un copil?
Dacă la 16 ani o persoană se căsătoreşte, mai este el/ea un copil?
Dacă o fată de 15 ani dă naştere unui copil, mai este ea un copil?
Dacă un băiat de 16 ani intră în poliţie sau armată, mai este el un copil?

3. Cât timp grupul discută, trainerul scrie definiţia Convenţiei Naţiunilor Unite asupra
Drepurilor Copilului ‘un copil este orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani’.
Un aspect important este de a-i face pe participanţi să conştientizeze faptul că, în timp ce
‘copil’ ar putea însemna ceva pentru ei într-un context social sau familial, există o semnificaţie
legală care se aplică în momentul în care se lucrează sau în activităţile de voluntariat cu copiii.
Participanţii trebuie să ştie că oricine sub vârsta de 18 ani este un copil cu drepturi legale la
protecţia împotriva traficului şi exploatării.
4. (30 minute) Acest exerciţiu poate fi completat fie individual sau participanţii pot fi
împărţiţi în grupuri mai mici pentru a discuta răspunsurile. Se împarte fișa de lucru 2B şi
li se cere participanţilor să răspundă la întrebări.
Fișa de lucru 2C oferă informaţii şi idei care pot să fie de ajutor pentru feeback-ul cerut în
cadrul exerciţiului, asigurându-se luarea în considerare a drepturilor copilului. Pentru
finalizarea sesiunii, grupurile sunt reunite pentru discutarea aspectelor principale care au fost
relevate, folosind fișa de lucru 2C ca şi ghid.
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Instrucţiuni pentru formatori
Această sesiune se referă la atitudinile faţă de copii. Multe persoane pot manifesta atitudini
negative faţă de copii sau să aibă anumite percepţii legate de modul în care un copil, victimă a
abuzului ar trebui să arate sau să se comporte (mitul victimei ˝ideale˝). Participanţii trebuie să
conştientizeze faptul că acei copii care au fost supuşi traficului sau exploataţi sunt victime şi
nu autorii propriei lor neşanse. Fișa de lucru 2A și 2B conţin aserţiuni legate de copii care vor
scoate în evidenţă atitudinile oamenilor. Pot fi adăugate aserţiuni proprii în listă; pot exista
prejudecăţi locale care ar trebui puse în discuţie.
Pentru această sesiune sunt necesare spiritul de leader şi sensibilitatea. Trebuie să luăm în
considerare că unii participanţi ar putea ei înşişi să provină din familii cu probleme sociale sau
alţii ar fi putut dezvolta unele atitudini din propriile experienţe negative din copilărie. Unii pot
contesta drepturile copiilor – ‘copiii nu au drepturi! Eu sunt adultul!’ sau ‘acest lucru îi va face
pe copii şi mai neascultători’. Este frecventă situaţia ca adulţii care au avut o viaţă grea vor fi
geloşi pe noile oportunităţi de care se bucură actualmente copiii: ‘nu era aşa când eram eu
copil… trebuia să îţi pleci capul şi să mergi mai departe!’
Dacă apar atitudini negative, discuţia trebuie orientată spre cauzele principale care le fac
copiilor viaţa dificilă şi spre motivele care îi determină să aibă comportamente anti-sociale sau
criminale. Trebuie scoase în evidenţă responsabilităţile noastre ca adulţi şi ca autorităţi să
protejăm şi să creăm un mediu care să fie în interesul copilului.
Dezbaterile în această parte a sesiunii pot demara şi pentru a intra în domenii sociale mai
vaste, de tipul căsătoriilor la copii, a exploatării sexuale sau a criminalităţii. Tebuie acordată o
atenţie deosebită interzicerii atitudinilor personale legate de prostituţie pentru a distrage
interesul faţă de copilul care este victimă. Se încearcă orientarea atenţiei participanţilor
asupra datoriei autorităţilor de a proteja copiii de orice formă de exploatare, inclusiv cea
sexuală.
Cheia este ca adulţii din grup să înţeleagă copiii şi să le recunoască acestora nevoia de
protecţie şi îngrijire şi că prin aceasta se va crea o lume mai bună pentru noi toţi.
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Fișa de exercițiu 2.2

Înţelegerea drepturilor copiilor

Obiectiv
Pentru ca participanţii să înţeleagă drepturilor copiilor şi modul cum acestea sunt încălcate
când sunt supuşi abuzului sau exploataţi.
Tipul workshop-ului

Grupuri de 4, feedback în întreg grupul

Timp

1 oră şi ½

Materiale

Pixuri, hârtie sau copii ale fișei de lucru 2C și 2D

Instrucţiuni
1. Se împarte grupul în grupuri mai mici. I se dă fiecărui grup o copie a fișei de lucru 2C şi
un studiu de caz din fișa de lucru 2D. Se poate adăuga orice alt studiu de caz, mai ales
exemple locale. Fiecare grup trebuie să citească studiul de caz şi să decidă ce drepturi
au fost încălcate. După un timp, fiecare grup trebuie să prezinte grupului mare studiul
de caz şi încălcarea drepturilor. (30 minute)|

Variantă
În locul fişelor de lucru, formatorul poate folosi decupaje din ziare sau orice alte
cazuri pe care membrii grupului le au.

Instrucţiuni pentru formatori
Pentru a însoţi acest exerciţiu, formatorul ar trebui să pregătească nişte informaţii despre
drepturile copiilor. El ar trebui să prezinte şi să fie familiarizat cu CNUDC din 1989. Este
important ca grupul să considere că acestea sunt esenţiale şi că la semnarea şi ratificarea lor,
un stat este de acord să le respecte. Trainerul trebuie să cunoască şi legislaţia locală privind
protecţia copilului.

Informaţii utile despre drepturile copilului:
•
•
•
•
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Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rightschild/index_en.htm
Alianţa pentru Drepturile Copilului Anglia: http://www.crae.org.uk/
Fişă cu legislaţia privind drepturile minorilor:
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf
UNICEF: www.unicef.org

Fișa de exercițiu 2.3

Înțelegerea abuzului

Obiectiv
Înțelegerea formelor de abuz și identificarea locurilor în care acestea se întâmplă în
comunitate.
Tipul workshop-ului

Grupul întreg și individual.

Timp

1 oră și ½

Materiale

Pixuri, hârtie, hârtie de rezervă, fișa de lucru
2B

Instrucțiuni
1. Pe 5 coli de hârtie pentru flip chart se scriu titlurile pentru abuz din fișa de lucru 2B:
fizic, emoțional, sexual, neglijare și social. Este posibil să fie necesare explicații legate
de faptul că abuzul social nu este în sens strict o categorie de abuz, dar este utilă
distincția dintre impactul sărăciei și impactul neglijării parentale. Fiecare participant
trebuie să scrie pe o foaie de hârtie de rezervă ce tipuri de abuz crede că există și apoi
se lipește în locul potrivit, de exemplu, lovitura cu pumnii e inclusă la abuzul fizic. (20
minute)
2. Când toată lumea a terminat de aranjat hârtiile pe flip chart, trainerul trece pe la
fiecare flip chart și citește notițele, deplasând oricare dintre actestea în poziția corectă,
cu acordul și cu discuții în grup. (10 minute)
3. Trainerul trebuie apoi să treacă din nou pe la fiecare flipchart și să solicite grupului
numirea locurilor din comunitate în care aceste abuzuri se pot produce. (15 minute)
4. Se împarte grupul în grupuri mai mici. I se dă fiecărui grup un loc în comunitate din cele
menționate (de exemplu, la școala locală, în locurile de cazare pentru solicitanții de
azil). (30 minute)
5. Participanții trebuie să discute despre:
1) De ce se pot produce abuzuri în locul respectiv?
2) Ce s-ar putea face pentru a preveni acest lucru?
3) De ce organizații ar fi nevoie pentru a preveni aceste lucruri în viitor?
6. După ce grupul a oferit feedback, se aduce în discuție protecția copilului, cum este ea
văzută la nivel mondial și modul în care fiecare organizație care lucrează cu copii ar
trebui să își conceapă procedurile și politica de protecție. (10 minute)

Variație
Studii de caz care să demonstreze diferitele tipuri de abuzuri. Grupul poate numi
categoria de abuz pentru fiecare studiu de caz.
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Instrucţiuni pentru formatori
Când se ia în discuție abuzul asupra copiilor și se face o legătură direct cu comunitatea, unele
persoane ar putea deveni defensive. Dacă se iau în considerare statisticile pentru persoanele
care au fost supuse abuzului în copilărie, este posibil ca cineva din grup să fi fost în această
situație. De aceea, această sesiune trebuie să fie condusă cu mare grijă, ținând cont de
sentimentele individuale și de ale grupului. Este întotdeauna dificil la început să ne dăm seama
că poate fi o sesiune problematică pentru unii și că dacă cineva nu se simte confortabil, ar
putea să dorească să iasă din încăpere pentru un timp. Este important de asemenea ca grupul
să fie anunțat că dacă sesiunea a afectat pe cineva personal, oricine poate să discute cu
trainerul separat după terminarea ei. În acest caz, este indicată o listă a resurselor locale
pentru a orienta persoana direct spre organizația potrivită pentru discuții mai aprofundate, de
exemplu servicii de consiliere. În sfârșit, atenția nu trebuie îndreptată înspre acuzarea unor
persoane, ci trainerul trebuie să plaseze responsabilitatea asupra întregii comunități și să
canalizeze atenția mai mult înspre înțelegerea abuzului asupra copiilor și prevenirea acestuia.
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Fișa de lucru 2A

Cine este copilul?

Vă rugăm să citiți următoarele întrebări și să le discutați în cadrul grupului:
Ce îl face pe un copil este diferit de un adult?

Când devine un copil adult?

Dacă un copil de 13 ani întreține relații sexuale, mai este el/ea un copil?

Dacă la 15 ani o persoană a părăsit școala și lucrează, mai este el/ea un copil?

Dacă la 16 ani o persoană comite o crimă și merge la închisoare, mai este el/ea un copil?

Dacă la 16 ani o persoană se căsătorește, mai este el/ea un copil?

Dacă o fată de 15 ani dă naștere unui copil, mai este ea un copil?

Dacă un băiat de 16 ani intră în poliție sau în armată, mai este el un copil?
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Fișa de lucru 2B

Atitudinile față de copii
De acord

Copiii ar trebui întotdeauna să facă ceea ce le spun
adulții.
O palmă nu este vătămătoare și este o formă bună de
pedeapsă.
Un copil de 7 ani îi cere unui profesor voluntar să îl ajute
cu tema. Profesorul spune că îl va ajuta dacă în schimb îi
tunde gazonul. Nu este nimic rău în asta.
Mătușa unei fete de 10 ani o obligă pe aceasta să vândă
flori turiștilor într-o zonă cu baruri dintr-un oraș singură
în fiecare seară până la miezul nopții, dar este în regulă
deoarece își ajută familia să câștige bani.
‘A te descurca fără’ îl face pe un copil să aprecieze
valoarea lucrurilor.
Dacă unui copil îi este foame și frig pentru că părinții
sunt prea săraci, atunci este vorba de abuz.
Un journalist îi ia un interviu unui orfan într-un adăpost
temporar. În ziua următoare, poza băiatului este pe
prima pagină a ziarului cu cuvintele ‘casa devastată și
distrusă, ambii părinți omorâți de tsunami’. Este în
regulă să prezinți povestea în acest mod.
Denunțarea abuzului poate umili și mai mult un copil,
așa că este mai bine să se păstreze tăcerea.
Copiii cu dizabilități trebuie separați de alți copii.
Copiii cu dizabilități sunt mai puțin expuși abuzului
sexual.
Abuzul asupra copilului nu este o problemă în
comunitatea mea.
Se întâmplă în altă parte.
Profesorii și părinții au dreptul de a-i lovi pe copiii
despre care cred că nu se comportă suficient de bine.
Cei care abuzează au fost ei înșiși abuzați ca și copii. De
aceea, ei nu se pot controla.
Cei care abuzează provin din clasa inferioară, din familii
fără educație.
Uneori victimele sunt cele mai vinovate deoarece iau
problemele asupra lor.
Femeile nu îi abuzează niciodată sexual pe copii.
Străinii reprezintă amenințarea cea mai serioasă pentru
copii.
Este puțin probabil ca personalul care lucrează cu copii
să îi supună pe aceștia abuzului.
Copiii care fug de acasă primesc ceea ce merită.
Dacă un copil consimte să întrețină relații sexuale,
atunci nu sunt probleme. Nu contează ce hotărăsc ei să
se întâmple cu corpurile lor.
Copiii care cerșesc sunt o problemă – poliția ar trebui să
curețe străzile.
Copiii care își vând corpul sunt de vină pentru acest
lucru.
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Dezacord

Nu știu

Fișa de lucru 2C

Răspunsuri

Aceste afirmații îl vor ajuta pe trainer să scoată în evidență drepturile copilului.

Copiii ar trebui
întotdeauna să facă
ceea ce le spun adulții.

O palmă nu este
vătămătoare și este o
formă bună de
pedeapsă.

Notițele trainerului
Articolul 12 CNUDC
1. Statele membre îi vor asigura copilului care poate să îşi formeze
propriile păreri dreptul de a le exprima liber în ceea ce priveşte
aspectele care pot să îl afecteze, acestor păreri acordându-li-se
importanţă conform vârstei şi maturităţii copilului.
În multe culturi este o convingere puternică. Un adult care are în
grijă un copil are responsabilitatea de a-l proteja de orice este rău
şi de a face tot ce este în interesul copilului. Uneori asta poate
însemna că adultul va fi mai conştient de ce este cel mai bine
pentru copil. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că adultul are
întotdeauna dreptate şi, chiar dacă un copil trebuie să îl respecte
pe adult, este de asemenea important ca acel copil să fie auzit şi să
îi fie luată opinia în serios.
Articolul 19 CNUDC
1. Statele membre vor lua toate măsurile legislative, administrative,
sociale şi educaţionale adecvate pentru a proteja copilul de orice
formă de violenţă fizică sau mentală, abuz sau vătămare, neglijare
sau tratamente inadecvate, maltratare sau exploatare, incluzând
abuzul sexual, în perioada în care acesta se află în grija părinţilor, a
tuturelui legal sau a oricărei alte persoane desemnate.
Dacă o persoană pălmuieşte un adult aceasta poate fi arestată
deoarece nu este acceptabil şi atunci este oare acceptabil să
pălmuieşti un copil? Cine decide dacă palma este uşoară sau prea
dură? În multe ţări ‘pălmuirea’ copiilor este interzisă. În Marea
Britanie lovirea suficient de puternică a unui copil pentru a lăsa
vânătăi, julituri, zgârieturi, umflături sau tăieturi vizibile, constituie
actualmente o faptă penală de vătămare corporală. Aceasta se
poate solda cu o sentinţă de maxim cinci ani de închisoare.
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Un copil de 7 ani îi cere
unui profesor voluntar
să îl ajute cu tema.
Profesorul spune că îl
va ajuta dacă în schimb
îi tunde gazonul. Nu
este nimic rău în asta.

Articolul 28 CNUDC (a se vedea şi Convenţia ILO 182)
1. Statele membre recunosc dreptul copilului la educaţie, iar în
scopul realizării progresive a acesteia pe baza oportunităţilor egale,
vor decide în special ca:
(a) Şcoala primară să fie obligatorie şi gratuită pentru toţi
(b) Să încurajeze dezvoltarea diferitelor forme de educaţie
secundară, incluzând educaţia generală şi vocaţională, făcându-le
accesibile fiecărui copil şi luând măsurile necesare, ca de exemplu,
introducerea educaţiei gratuite şi asigurarea asistenţei financiare
acolo unde este nevoie
(c) Educaţia superioară să fie accesibilă pentru toţi pe baza
abilităţilor existente prin toate mijloacele adecvate
(d) Informaţia educaţională şi orientarea vocaţională să fie accesibilă
tuturor copiilor
(e) Să fie luate măsurile adecvate pentru frecventarea regulată a
şcolilor şi pentru reducerea ratelor de abandon şcolar
Copiii au dreptul la educaţie gratuită, ei nu trebuie să muncească
sau să ofere anumite servicii pentru a fi educaţi. În acest caz, este
posibil ca voluntarul să nu fie la curent cu politica şcolii sau ca
şcoala să nu aibă o politică adecvată de protecţie a copilului.

Mătușa unei fete de 10
ani o obligă pe aceasta
să vândă flori turiștilor
într-o zonă cu baruri
dintr-un oraș singură în
fiecare seară până la
miezul nopții, dar este
în regulă deoarece își
ajută familia să câștige
bani.

‘A te descurca fără’ îl
face pe un copil să
aprecieze valoarea
lucrurilor
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Articolul 31 CNUDC
1. Statele membre recunosc dreptul copilului la odihnă şi loisir, la
activităţi de joc şi recreere adecvate vârstei copilului şi la
participarea liberă la viaţa culturală şi artistică.
Convenţia ILO 138: Munca aleatoare
Orice muncă susceptibilă de a expune copiii unui risc în privinţa
sănătăţii fizice, mentale sau morale, în privinţa siguranţei sau
moralităţii nu ar trebui prestată de nimeni sub vârsta de 18 ani.
Ce se întâmplă cu temele copilului? Primeşte ea de mâncare? Nu
este nu loc sau un timp adecvat pentru un copil să muncească
deoarce nu este nimeni care să o protejeze, putând fi vulnerabilă
la exploatare. Deseori, una din principalele bariere în faţa învăţării
este oboseala copiilor la şcoală.
Aşa cum este prevăzut în multe articole din CNUDC şi în ghidurile
de protecţie a copilului, copiilor trebuie să li se asigure elementele
necesare pentru a-I ajuta să se dezvolte ca fiinţe umane. Privarea
deliberată a copiilor de anumite lucruri de care ar avea nevoie
pentru dezvoltare este o formă de neglijenţă.

Dacă unui copil îi este
foame și frig pentru că
părinții sunt prea
săraci, atunci este
vorba de abuz.

Un journalist îi ia un
interviu unui orfan
într-un adăpost
temporar. În ziua
următoare, poza
băiatului este pe prima
pagină a ziarului cu
cuvintele ‘casa
devastată și distrusă,
ambii părinți omorâți
de tsunami’. Este în
regulă să prezinți
povestea în acest mod.
Denunțarea abuzului
poate umili și mai mult
un copil, așa că este
mai bine să se păstreze
tăcerea.

Articolul 27 CNUDC
3.Statele membre, în funcţie de condiţiile naţionale şi de mijloace,
vor lua măsurile adecvate pentru a îi ajuta pe părinţi sau pe
persoanele responsabile de îngrijirea unui copil să respecte acest
drept şi, în caz de nevoie, vor oferi ajutor material şi suport, în special
privind hrana, îmbrăcămintea şi locuinţa.
Deseori nu este vina părinţilor că un copil trăieşte în sărăcie. Mulţi
părinţi fac tot ce le stă în putinţă pentru a-şi proteja copiii în
condiţii extrem de dificile. Astfel de situaţii pot determina
vulnerabilitatea familiilor în faţa traficanţilor care promit că îi vor
scăpa pe copii de sărăcie.
Articolul 16 CNUDC
1. Nici unui copil nu îi poate fi afectat dreptul la viaţa privată,
incluzând familia, locuinţa sau corespondenţa şi nici nu este permis
atacul nedrept la onoarea şi reputaţia sa.
Copilul a fost identificat public ca un copil orfan. Jurnaliştii trebuie
întotdeauna să respecte codul etic când iau interviuri copiilor.
Copiii pot să nu înţeleagă întotdeauna mass-media şi trebuie să
conştientizeze ce se poate întâmpla cu informaţiile pe care le
împărtăşesc.

Articolul 19 CNUDC
2. Astfel de măsuri protective trebuie, în mod adecvat, să includă
proceduri eficiente pentru stabilirea unor programe sociale care să
ofere sprijinul necesar pentru copil şi pentru cei care au grijă de el,
precum şi pentru alte forme de prevenţie, de identifcare, de
raportare, de investigare, de tratament şi de urmărire a situaţiilor de
maltratare a copiilor descrise anterior şi, de asemenea, pentru
implicarea legală.
Unul din aspectele necesare pentru dezvoltarea unei politici
eficiente de protecţie a copilului este transparenţa, iar copiii
trebuie să ştie exact cum lucrează organizaţa. Este foarte
important ca, în cazul în care un copil semnalează un abuz, acesta
să fie transmis şi să fie investigat de organizaţie. Este de asemenea
important ca un copil să înţeleagă că vătămarea sa sau a altui copil
nu poate fi confidenţială şi că trebuie anunţată. Dacă se păstrează
tăcerea, cel care a comis abuzul o va face din nou.

Copiii cu dizabilități
trebuie separați de alți
copii.

Articolu 23 CNUDC
1. Statele membre recunosc faptul că un copil cu dizabilitate
intelectuală sau fizică trebuie să se bucure de o viaţă normală şi
decentă, în condiţi menite să îi asigure demnitatea, independenţa şi
să îi faciliteze participarea activă în comunitate.
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Copiii cu dizabilități
sunt mai puțin expuși
abuzului sexual.

Cercetările arată că, în cazul copiilor cu dizabilităţi, există o
probabilitate de trei ori mai mare de a fi supuşi abuzului decât
copiii fără dizabilităţi (Jones şi colab., 2012). Există în mod curent
părerea conform căreia copiii cu dizabilităţi nu sunt abuzaţi. Se
scoate în evidenţă şi incapacitatea copiilor cu dizabilităţi de a
raporta abuzul. Majoritatea oamenilor nu intră în contact cu copiii
cu dizabilităţi pentru a le afla gândurile şi sentimentele. Sistemele
de protecţie a copilului şi practica nu ţine cont de circumstanţele şi
de nevoile speciale ale copiilor cu dizabilităţi care sunt supuşi
abuzului.1
Jones, L., Bellis, M.A., Wood, S., Hughes, K., et al. (2012). Prevalence
and risk of violence against children with disabilities: a systematic
review and meta-analysis of observational studies. The Lancet, July
2012. http://press.thelancet.com/childrendisabilities.pdf

Abuzul asupra
copilului nu este o
problemă în
comunitatea mea.
Se întâmplă în altă
parte.
Profesorii și părinții au
dreptul de a-i lovi pe
copiii despre care cred
că nu se comportă
suficient de bine.

Cei care abuzează au
fost ei înșiși abuzați ca
și copii. De aceea, ei nu
se pot controla.
Cei care abuzează
provin din clasa
inferioară, din familii
fără educație.
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NSPCC: www.nspcc.or.uk
Preferăm să ne gândim că abuzul asupra copiilor are loc în altă
parte, nu în comunitatea noastră, dar acesta se întâmplă în toate
comunităţile din lume.
Vezi www.ecpat.net şi www.unicef.org pentru rapoartele din
fiecare ţară.
Articolul 19 CNUDC
1. Statele membre vor lua toate măsurile legislative, administrative,
sociale şi educaţionale adecvate pentru a proteja copilul de orice
formă de violenţă fizică sau mentală, abuz sau vătămare, neglijare
sau tratamente inadecvate, maltratare sau exploatare, incluzând
abuzul sexual, în perioada în care acesta se află în grija părinţilor, a
tuturelui legal sau a oricărei alte persoane desemnate.
Dacă o persoană pălmuieşte un adult aceasta poate fi arestată
deoarece nu este acceptabil şi atunci este oare acceptabil să
pălmuieşti un copil? Cine decide dacă palma este uşoară sau prea
dură? În multe ţări ‘pălmuirea’ copiilor este interzisă. În Marea
Britanie lovirea suficient de puternică a unui copil pentru a lăsa
vânătăi, julituri, zgârieturi, umflături sau tăieturi vizibile, constituie
actualmente o faptă penală de vătămare corporală. Aceasta se
poate solda cu o sentinţă de maxim cinci ani de închisoare.
Mulţi adulţi care comit abuzuri asupra copiilor nu au fost abuzaţi
ca şi copii.Unii ar putea avea experienţa abuzului, dar ca adulţi ar
trebui să înţeleagă ce este bine şi rău. Faptul de a fi abuzat în
copilărie nu poate fi folosit ca o justificare a unui abuz comis în
viaţa adultă.
Persoanele care comit abuzuri asupra copiilor pot proveni din orice
mediu.Există mulţi doctori cu educaţie superioară, judecători şi
politicieni care au fost condamnaţi pentru abuz asupra copiilor.

Uneori victimele sunt
cele mai vinovate
deoarece iau
problemele asupra lor.

Femeile nu îi abuzează
niciodată sexual pe
copii.

În CNUDC, se stipulează faptul că trebuie să se realizeze protecţia
copiilor. Deseori din cauza sărăciei sau a ordinelor din partea
adulţilor, copiii sunt puşi în situaţii sau fac lucruri care îi vor lăsa
descoperiţi în faţa abuzului. Ei pot să dezvolte caracteristici şi
comportamente care atrag abuzul, dar cu toate acestea copilul nu
poate fi învinovăţit pentru aceasta, ci de fapt este extrem de
vulnerabil şi are nevoie de protecţie suplimentară.
În timp ce în majoritatea cazurilor cei care abuzează sunt bărbaţi,
au fost totuşi unele situaţii de abuz comise de femei. Femeile pot
comite abuzuri în toate formele, incluzând abuzul sexual.
30 septembrie 2015 – Daily Telegraph, Marea Britanie

Străinii reprezintă
amenințarea cea mai
serioasă pentru copii.
Este puțin probabil ca
personalul care
lucrează cu copii să îi
supună pe aceștia
abuzului.

Marie Black, 34 de ani, a abuzat sexual copii în ultimii zece ani. Ea sa aflat în centrul unui cerc de abuz sexual “de depravare extremă”
în care doi băieţi şi trei fete – toţi sub 13 ani – au fost violaţi şi
abuzaţi.
70-85% dintre copii sunt abuzaţi de persoane cunoscute sau de un
membru al familiei. Abuzul comis de străini este mult mai rar decât
se poate crede.
Din păcate, acest lucru nu este întotdeauna adevărat. De fapt, se
ştie că mulţi abuzatori aleg în mod deliberat să lucreze cu copiii
pentru a le oferi oportunităţi mai mari de a comite un abuz. Într-un
studiu realizat de Comisionarul pentru refugiaţi al Naţiunilor Unite
şi de organizaţia Salvaţi Copiii în 2002, informaţiile adunate de la
1500 şi adulţi din Guinea, Liberia şi Sierra Leone au arătat că:
•
•

Copiii care fug de
acasă primesc ceea ce
merită.

Au fost depuse plângeri împotriva a 40 de agenţii de sprijin
şi a 67 de indivizi
Unele persoane care lucrau în azilurile pentru refugiaţi
condiţionau acordarea bunurilor necesare copiilor de
oferirea unor favoruri sexuale; uneori ajutorul era sistat
până după consumarea relaţiei sexuale.

Study of the Sexual Abuse and Exploitation of Children in The
Gambia, UNHCR and Save the Children, 2002
“Am părăsit casa deoarece părinţii mei au murit. Sunt singur. M-am
mutat cu unchiul meu, dar soţia lui se purta urât cu mine . Şi aşa am
ajuns pe stradă. Hoinăresc şi învăţ comportamente urâte ca furtul
şi inhalatul lipiciului. Acum sunt derutat. Nu am nici un viitor” Copil
al străzii, Sudan
Consorţiul Copiilor Străzii: www.streetchildren.org.uk
În majoritatea cazurilor copiii fug de acasă deoarece nu mai pot să
trăiască în situaţia dată, fie din cauza abuzului, a sărăciei extreme
sau a morţii unuia sau a ambilor părinţi.
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Dacă un copil consimte
să întrețină relații
sexuale, atunci nu sunt
probleme. Nu
contează ce hotărăsc
ei să se întâmple cu
corpurile lor.

Copiii care cerșesc
sunt o problemă –
poliția ar trebui să
curețe străzile.
Copiii care își vând
corpul sunt de vină
pentru acest lucru.
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Articolul 34 CNUDC
Statele membre îşi asumă protecţia copilului faţă de toate formele
de abuz, exploatare sexuală şi abuz sexual.
În acest scop, statele membre vor lua cu precădere toate măsurile
adecvate naţionale, bilaterale şi multilaterale pentru a preveni:
(a) Inducerea obligativităţii unui copil de a se angaja în orice
activitate sexuală ilegală
(b) Folosirea copiilor în scop de exploatare pentru prostituţie sau alte
practici sexuale ilegale
(c) Folosirea copiilor în scop de exploatare pentru performanţe şi în
materiale pornografice
Copiii care cerşesc sunt un grup extrem de vulnerabil care are
nevoie de îngrijire, sprijin şi protecţie. Unii copii sunt obligaţi să
cerşească pentru angajatorii lor sau pentru traficanţi şi sunt
abuzaţi dacă nu aduc suficienţi bani.
Un copil care este orfan din cauza HIV şi are trei fraţi mai mici de
hrănit. Nu are educaţie şi i se oferă bani şi mâncare în schimbul
relaţiilor sexuale. O face pentru a-şi hrăni familia. Este oare ea
vinovată?

Fişa de lucru 2D

Convenţia asupra Drepturilor Copilului 1989

Versiunea originală
Articolul 1
Fiecare persoană sub 18 ani are drepturi.
Articolul 2
Toţi copiii au aceste drepturi, indiferent cine sunt.
Articolul 3
Toţi adulţii ar trebui să facă ce este mai bine pentru copii şi să îi trateze cu respect.
Articolul 4
Guvernul ar trebui să se asigure că drepturile copiilor sunt protejate.
Articolul 5
Guvernul trebuie să înţeleagă că părinţii şi familia sunt importante în viaţa unui copil.
Articolul 6
Copiii au dreptul la viaţă.
Articolul 7
Copiii au dreptul la un nume şi o naţionalitate.
Articolul 8
Copiii au dreptul să aibă o identitate.
Articolul 9
Copiii au dreptul să trăiască cu familiile lor, în afara cazurilor în care acest lucru este
dăunător pentru ei.
Articolul 10
În cazul în care copiii trăiesc în altă ţară faţă de părinţii lor, ei au dreptul să fie împreună.
Dacă părinţii lor trăiesc în două locuri diferite, ei au dreptul să ia legătura cu amândoi.
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Articolul 11
Guvernul trebuie să se asigure că un copil nu este scos ilegal din ţară şi/sau răpit.
Articolul 12
Copiii au dreptul la propria lor opinie, iar adulţii trebuie să îi asculte şi să îi ia în serios.
Articolul 13
Copiii au dreptul la exprimare verbală, în scris, prin artă, îmbrăcăminte şi stil, dacă nu sunt
încălcate drepturile altora.
Articolul 14
Copiii au dreptul să îşi aleagă propria religie şi credinţă sub îndrumarea părinţilor lor.
Articolul 15
Copiii au dreptul să se întâlnească cu prieteni şi să participe sau să pună bazele unor cluburi,
atât timp cât nu este dăunător pentru ceilalţi.
Articolul 16
Copiii au dreptul la viaţă privată, scrisori, telefoane, jurnale.
Articolul 17
Copiii au dreptul să aibă acces la informaţia în care au încredere şi pe care o înţeleg.
Articolul 18
Părinţii sunt principalele persoane care se ocupă de copii. Guvernul trebuie să îi sprijine pe
părinţi să aibă grijă de copii.
Articolul 19
Copiii au dreptul de a fi protejaţi de orice fel de suferinţă. Nici părinţii nu au voie să îi facă pe
copii să sufere.
Articolul 20
Dacă părinţii nu pot să îi îngrijească pe copii în mod adecvat, guvernul trebuie să se asigure
că vor putea locui în altă parte unde să fie în siguranţă.
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Articolul 21
Copilul au dreptul la cele mai bune tratamente dacă sunt în întreţinerea cuiva, adoptaţi sau
în îngrijire.
Articolul 22
În cazul în care copiii sunt refugiaţi ei au dreptul la protecţie şi ajutor special.
Articolul 23
În cazul în care copiii sunt cu o dizabilitate, ei au dreptul la o educaţie specială şi la îngrijire,
în aşa fel încât să îşi atingă potenţialul maxim.
Articolul 24
Copilul are dreptul la cea mai bună politică se sănătate, la îngrijire medicală, la hrană, la o
viaţă într-un mediu sănătos şi la informaţie pentru a putea să se simtă bine.
Articolul 25
În cazul în care copiii se află în îngrijire sau departe de casă, guvernul trebuie să verifice
periodic că acest lucru este cel mai bun pentru ei.
Articolul 26
Copiii şi familiile lor au dreptul de a primi ajutor din partea guvernului dacă sunt săraci sau
au diferite nevoi.
Articolul 27
Copiii au dreptul la un standard bun de viaţă care le satisface nevoile.
Articolul 28
Copiii au dreptul la o educaţie de calitate, în care să fie trataţi cu respect.
Articolul 29
Educaţia trebuie să îi ajute pe copii să îşi dezvolte personalitatea şi să îşi folosească
talentele şi abilităţile.
Articolul 30
Copiii au dreptul să aibă propria lor cultură, să vorbească propria limbă şi să practice propria
religie.
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Articolul 31
Copiii au dreptul la joacă. Guvernul trebuie să se asigure că sunt condiţii adecvate de joacă şi
de recreere pentru copii.
Articolul 32
Copiii au dreptul să fie protejaţi de orice muncă ce este dăunătoare pentru sănătate şi
educaţie.
Articolul 33
Copiii au dreptul la protecţie împotriva drogurilor dăunătoare şi a implicării în vânzarea
acestora.
Articolul 34
Copiii au dreptul de a fi protejaţi împotriva abuzului sexual.
Articolul 35
Nimeni nu are dreptul de a răpi, trafica sau vinde copii.
Articolul 36
Copiii au dreptul să nu fie intimidaţi sau abuzaţi în orice alt mod.
Articolul 37
Nimeni nu are dreptul să tortureze sau să îi pedepsească pe copii cu cruzime.
Articolul 38
Copiii au dreptul la protecţie dacă se poartă lupte în ţara lor. Ei nu trebuie să fie forţaţi să
intre în armată sau să ia parte la război.
Articolul 39
Copiii au dreptul la un ajutor special dacă au fost răniţi, neglijaţi sau maltrataţi.

54

Articolul 40
În cazul în care copiii au fost acuzaţi de încălcarea legii, ei au dreptul la ajutor legal şi la
tratment corect în sistemul de justiţie ţinând cont de vârsta lor şi de gradul de înţelegere.
Articolul 41
Dacă legile tării lor sunt mai bune decât articolele acestei Convenţii, atunci guvernul trebuie
să folosească aceste legi.
Articolul 42
Guvernul trebuie să facă tot ce e mai bine pentru ca toată lumea să cunoască drepturile
fiecărui copil.
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Fişa de lucru 2E

Studii de caz

Studiul de caz 1 – Adnan
Adnan are 13 ani. El a ajuns în Franţa ca refugiat plecând din cauza conflictului din Siria. Una
din surorile lui a fost omorâtă acolo şi familia a decis să plece. El a călătorit cu mama, tata şi
fratele său mai mic. Călătoria a fost lungă şi înfricoşătoare deoarece familia a trebuit să aibă
încredere în străini pentru a-i transporta prin Europa, plătind cu banii puţini pe care îi aveau.
Adnan şi familia lui au stat în Port de Calais timp de 5 luni, nu a mers la şcoală timp de 9 luni.
Familia nu prea are de mâncare şi Adnan este deseori trimis la cerşit pe străzi.
Studiul de caz 2 – Marie
Marie avea 12 ani când o femeie bogată din sat a abordat-o pe mama ei spunând că ar vrea să o
ducă pe Marie în Marea Britanie. I-a spus mamei mui Marie că îi va oferi o educaţie şi bani
pentru a munci la ea acasă. Mama Mariei a fost entuziasmată şi a acceptat aranjamentul,
sperând o viaţă mai bună pentru copilul ei. Marie a fost luată de doamna şi de soţul ei şi dusă la
aeroport, i s-a spus să o numească pe doamnă ‘mama’ în faţa ofiţerului de la aeroport. Marie nu
şi-a văzut niciodată paşaportul.
Ajunsă în Anglia, Marie trebuie să gătească şi să cureţe în fiecare zi şi să aibă grijă de copiii mai
mari din casă. Nu a mers niciodată la şcoală şi era încuiată în casă toată ziua. Doamna spunea că
este foarte periculos afară şi că dacă poliţia o găseşte o vor duce şi nu îşi va mai vedea
niciodată familia. Într-o zi ştergea praful şi a răsturnat o vază de pe masă. Femeia a lovit-o pe
Marie în cap şi ea a căzut pe jos. Marie s-a tăiat tare la braţ, dar nu a fost dusă la spital şi nici nu
i s-a dat nimic pentru durere. Marie a lucrat 6 ani pentru familie. În acest timp, Marie s-a făcut o
tânără frumoasă, iar doamna a devenit geloasă. I-a spus Mariei că trebuia să plece şi a aruncato în stradă. A fost ameninţată că dacă povesteşte cuiva nimeni nu o va crede şi va fi închisă
pentru că nu avea dreptul de a fi în această ţară. Marie a găsit un parc şi a început să plângă. O
femeie s-a oprit şi s-a oferit să o ajute. A fost dusă la o organizaţie de binefacere.
Studiul de caz 3 – Mohammed
Mohammed, 14 ani, din Sierra Leone a fost trimis să stea la un prieten de familie în Suedia. I s-a
promis că va avea o educaţie în schimbul muncii pentru familie. Când a ajuns, Mohammed a
fost primit de familie şi i s-a arătat camera lui. La început totul părea să fie bine, Mohammed
mergea la şcoală şi era fericit. Dar după câteva săptămâni, familia a început să ceară tot mai
mult de la Mohammed. Ei aveau o agenţie de ştiri şi el trebuia să umple rafturile şi să facă un
tur cu hârtiile înainte de şcoală. După ce se întorcea, trebuia să lucreze în agenţie şi să o cureţe
până la închidere la ora 22. Mohammed nu avea timp destul pentru a-şi face temele. La şcoală
oricum era destul de greu pentru că nu vorbea suedeză, iar acum profesorii spuneau că nu este
implicat. Mohammed era recunoscător familiei pentru că i-a oferit posibilitatea unei educaţii în
Suedia, dar viaţa a început să I se pară dificilă. Când Mohammed a menţionat acest lucru tatăl
s-a supărat foarte tare, spunând că dacă nu îi place, se poate întoarce acasă. Mohammed a
devenit foarte deprimat.
Studiul de caz 4 – Amma
Amma, 15 ani, era din Nigeria. Familia ei era foarte săracă şi avea 7 fraţi mai mici. Într-o zi un
bărbat i-a spus mamei că fata ar putea să lucreze pentru el pentru a câştiga bani şi a o ajuta cu
fraţii şi surorile ei. Bărbatul a spus că o va duce în Malta la muncă şi că va câştiga mulţi bani.
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La sosire Amma a fost aşezată într-o cameră cu încă alte 5 fete, unele fiind puţin mai mari
decât ea. Bărbatul le-a spus să îi dea fetei nişte haine. Au îmbrăcat-o cu o fustă scurtă şi au
machiat-o. Fetele i-au spus să asculte şi să facă ceea ce îi cere bărbatul pentru a nu avea
probleme. Bărbatul s-a întors să o ia pe Amma seara şi a dus-o într-un club de noapte. Acolo sau întâlnit cu un bărbat alb. Acesta s-a uitat la ea, a aprobat din cap şi i-a dat bărbatului care a
însoţit-o o suma de bani. Acesta i-a spus că va trebui să facă exact ce îi spune bărbatul alb, iar
dacă nu, a ameninţat-o că nu îşi va mai vedea familia vreodată. Bărbatul alb a dus-o la un hotel
şi a violat-o; era foarte speriată şi avea dureri când s-a terminat. Cînd s-a întors la celelalte fete,
acestea i-au spus că valora mai mulţi bani pentru că era virgină.
Amma este acum nevoită să îşi vândă corpul de 2 ani. Se plimbă seara pe străzi în căutare de
turişti. Traficantul ei spune că are mulţi bani de restituit pentru că a adus-o aici şi că
întreţinerea ei costă mult. I-a spus că dacă îşi achită datoria va putea pleca acasă. Dar acea zi nu
a mai venit.

57

MODULUL 3
TRAUMA ŞI TRAVALIUL TERAPEUTIC AL PIERDERII ŞI DOLIULUI
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Modulul 3

Trauma şi travaliul terapeutic al pierderii şi doliului

Scopul Modulului
Prezentarea de informaţii privind impactul experienţelor traumatice asupra
victimelor, precum şi moduri de a gestiona reacţiile cognitive, comportamentale şi
emoţionale ale acestora

Modulul are ca scop prezentarea de informaţii privind impactul experienţelor traumatice
asupra victimelor, precum şi moduri de a gestiona reacţiile cognitive, comportamentale şi
emoţionale ale acestora. Se va discuta pe scurt specificul Tulburării de Stres Posttraumatic,
precum şi diferiţi factori care moderează severitatea sechelelor traumei. Sunt evidenţiate
câteva modalităţi utile pentru evaluarea impactului, precum şi câteva moduri utile pentru a
răspunde şi gestiona răspunsurile la traumă ale victimelor, astfel încât profesioniştii care
lucrează în domeniu să fie pregătiţi să identifice şi să abordeze această problemă complexă.
Acest modul oferă informaţii despre:
• Problemele experimentate de către victimele traumei
• Identificarea semnelor traumei
• Abordări holistice
• Moduri eficiente de auto-protecţie în faţa epuizării profesionale (‘burn out’)
Acest modul nu reprezintă un instrument comprehensiv pentru abordarea terapeutică a
traumei şi poate fi nevoie de o informare mai aprofundată şi pregătire profesională continuă.
Pentru informaţii utile vă rugăm să consultaţi:

Îmbunătăţirea sprijinului în domeniul sănătăţii mentale pentru comunităţile de
refugiaţi – o abordare bazată pe advocacy (Improving Mental Health Support for
Refugee Communities – an advocacy approach). Disponibil la:
https://www.mind.org.uk/media/192447/Refugee_Report_1.pdf
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Fişa informativă 3A

Probleme experimentate de victimele traumei

Trauma are un impact major asupra asumpţiilor fundamentale ale persoanei privind lumea ca
loc plin de sens, predictibil, precum şi asupra propriei omnipotenţe şi invulnerabilităţi,
respectiv asupra sentimentului valorii personale.
Există o multitudine de tipuri de traume care au impact asupra funcţionării persoanei la
diferite nivele, însă trauma interpersonală, care este produsă de o altă fiinţă umană, este cea
mai severă şi conduce spre cele mai semnificative simptome, afectândă în cea mai mare
măsură victimele. O astfel de traumă este cu atât mai severă cu cât afectează suportul social al
familiei. Printre tipurile de traume cu severitate ridicată se numără: luarea de ostateci, răpirea,
violul, incestul, crima, dezastrele produse de oameni şi alte tragedii care au loc din cauza
violării unor standarde morale.
Una dintre problemele principale şi cele mai dificile care apar ca rezultat al expunerii la traumă
este reprezentată de Tulburarea de stres posttraumatic (TSPT). Această problemă este
generalizată şi a fost identificată la un procent de 0.5-1.3% din populaţia SUA. La populaţii
speciale, precum cele expuse la adversitate, traumă, riscuri impredictibile, incidenţa tulburării
este mult mai ridicată.
Severitatea impactului traumei poate fi stabilită pe baza câtorva factori:
1. Gradul de ameninţare a vieţii şi de pierdere
2. Rapiditatea, bruscheţea apariţiei
3. Durata traumei – cu cât expunerea este mai prelungită, cu atât creşte riscul ca numite
complicaţii, ca hipervigilenţa, creşterea stării de agitaţie, să devină stări obişnuite ale
persoanei expuse
4. Gradul discontinuităţii la nivelul condiţiilor de locuit
5. Potenţialul recurenţei
6. Gradul expunerii la moartea proprie, moartea altora şi la distrugere
7. Nivelul conflictului moral din situaţie
8. Rolul persoanei în cadrul experienţei traumatice
9. Proporţia afectată din comunitate.
Vârsta persoanei în momentul expunerii la traumă este de asemenea importantă, cu cât
persoana este mai imatură cu atât riscul de complicare a simptomatologiei este mai ridicat.
Trauma în perioada copilăriei prezintă efecte importante asupra dezvoltării copilului şi asupra
sănătăţii fizice şi psihice a acestuia. Pentru a supravieţui, victimele pun în aplicare variate
mecanisme psihologice, care pe lângă funcţia de apărare devin teren fertil pentru apariţia
TSPT.
Una dintre cele mai severe şi provocatoare tulburări ale fiinţei umane, TSPT încă atrage atenţia
specialiştilor din diferite domenii datorită ratei scăzute de vindecare şi a riscului ridicat de
reapariţie după diminuarea simptomelor. Principalele simptome ale tulburării sunt:
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Gânduri intruzive, repetitive: constau de regulă în imagini vizuale referitoare la
momentul survenirii traumei, experimentate în forma unor imagini cu apariţie
bruscă (flashback-uri) sau a coşmarelor, care sunt declanşate de stimuli care
amintesc evenimentul, ca mirosuri, stimuli vizuali, sunete sau stimuli tactili. Cu
timpul, aceşti stimuli pot deveni mai subtili, mai generalizaţi şi pot să nu mai fie
asociaţi cu trauma. Reacţiile persoanei atunci când se confruntă cu aceştia sunt
similare cu cele din momentul traumei, de exemplu nevoia atât de puternică de
apărare în faţa unui pericol mare, încât pune persoana la risc vital sau la risc de
omucidere;





Evitare: ia forma variate şi complexe. Reacţiile puternice emoţionale, cognitive şi
fiziologice la gândurile tulburătoare referitoare la traumă obligă persoana să
recurgă la măsuri disperate pentru a le ţine departe de câmpul conştiinţei. Abuzul
de alcool şi droguri are efect de ameliorare a simptomatologiei, însă odată ce
efectul acestora trece persoana resimte gânduri intruzive chiar mai puternice.
Astfel, cercul vicios se menţine, iar abuzul de substanţe devine modalitate obişnuită
de a face faţă simptomelor, ceea ce conduce la adicţie. În încercarea disperată de a
se adapta, persoana traumatizată devine fie pasivă, fie activă, cele mai frecvente
reacţii fiind blocajul, evadarea şi negarea (amorţire, indiferenţă). Aceste mecanisme
ajută persoana să simtă că nu a pierdut total controlul, însă în timp indiferenţa şi
reprimarea au consecinţe negative importante, deoarece emoţiile neprocesate nu
sunt vindecate şi se pot generaliza în alte sfere ale vieţii;
Activare crescută a sistemului nervos: se referă la ameninţarea percepută de către
victimele traumei din partea a diferiţi stimuli care de fapt nu reprezintă deloc o
ameninţare. Reacţia de tresărire şi problemele de concentrare sunt rezultate ale
hipervigilenţei în lipsa unei ameninţări imediate, însă dificultăţile persoanei de
procesare a mesajelor determină fie o reacţie accentuată, fie retragere din faţa
ameninţării percepute (ex., un sunet, un miros, o imagine etc.)

Cinci dintre cele mai comune modele de manifestare aleTSPT sunt:







Întipărirea morţii: conştientizare ridicată a propriei vulnerabilităţi sau mortalităţi,
ca urmare a confruntării cu moartea celor din jur;
Vinovăţia supravieţuitorului: vinovăţia raportată la propria supravieţuire, în timp
ce alţii nu au reuşit, precum şi la faptul de a nu fi făcut tot posibilul pentru a preveni
pierderea altor persoane;
Desensibilizarea: reacţii paradoxale, precum amuzament sau plăcere la expunerea
la violenţa fizică împotriva altora, alternarea rapidă a reacţiilor calme şi violente,
ceea ce conduce la atitudinea generală ostilă şi defensivă;
Înstrăinarea: dificultăţi interpersonale severe, respingere a altora care sunt
percepuţi reci, posibilitatea traumatizării secundare în instituţii care ar trebui să
ofere asistenţă şi îngrijire, sentimentul degradării care face ca stabilirea unei relaţii
să fie aproape imposibilă;
Încurcătură, dezorganizare: comportament aberant în relaţii, lipsa sensului şi
semnificaţiilor în viaţă, fixaţie emoţională.
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Fişă informativă 3B

Identificarea traumei

Evaluarea adecvată a răspunsurilor la traumă de către serviciile de suport reprezintă aspect
important al asistenţei victimelor. În cadrul evaluării, o importanţă foarte mare are
identificarea prezenţei semnelor TSPT. Contextul în care trauma a avut loc, climatul fizic,
temporal, social şi politic interferează cu interpretarea evenimentelor. Unii dintre factorii care
necesită a fi evaluaţi pentru clarificarea impactului traumei sunt enumeraţi mai jos.
genul
rasa
clasa socioeconomică
cultura
religia

componenta timpului
aria geografică
număr de incidente
atitudini socio-politice
riscuri ocupaţionale

relaţii interpersonale
context de viaţă
simptome
credinţe
coping, calităţi, slăbiciuni

Au fost dezvoltare diferite instrumente care şi-au dovedit eficienţa în identificarea patologiei
asociate traumei, însă screening-ul este foarte important. În fiecare situaţie în care o persoană
expusă la traumă este identificată ca fiind la risc pentru TSPT sau altă patologie care rezultă
din expunerea la traumă, recomandarea pentru evaluarea psihiatrică şi psihologică detaliate
trebuie făcută, deoarece asistenţa de specialitate este foarte necesară.
Un instrument de screening foarte util şi uşor de utilizat este Chestionarul Figley Traumagram
(Traumagram Questionnaire14), un instrument auto-administrat cu ajutorul căruia pot fi
identificate şi evaluate experienţele traumatice şi severitatea acestora.
Răspunsul eficient la traumă
Pe măsură ce procesul de prelucrare a traumei se desfăşoară, specialistul trebuie să fie
conştient de faptul că o serie de situaţii de criză se pot activa şi necesită gestionare adecvată.
Atmosfera de acceptare a victimei şi a experienţelor pe care victima le-a avut este importantă
pentru ca revenirea de pe urma traumei să poată debuta. Este necesară acceptarea cu
deschidere a profesionistului faţă de diferite experienţe terifiante, inacceptabile din punct de
vedere social, ori de câte ori aceste experienţe sunt relatate de către victimă.
Centrul pentru veterani din Memphis (The Veteran Center of Memphis) a publicat un set de
reguli care trebuie respectate de către profesionişti atunci când lucrează cu veterani, reguli
care pot fi adaptate pentru orice tip de specialist care lucrează cu supravieţuitori ai traumei,
precum şi orice tip de experienţe traumatice, nu doar trauma războiului. Setul de reguli este
prezentat mai jos (după James & Gilliland, 2001).
1. Supravieţuitorul are cunoştinţa derivată din experienţa directă, specialistul are
cunoştinţe tehnice, iar împreună se poate clădi o alianţă de lucru.
2. Încercaţi să înţelegeţi experienţa clienţilor pentru a reduce diferenţele existente în
cadrul experienţelor.
3. Realizaţi că clientul doreşte să-l ajutaţi să vă ajute să înţelegeţi. În cadrul acestui
proces, el/ea recreează şi re-experimentează sursele problemelor, în timp ce dvs., prin
asigurarea climatului terapeutic, veţi dobândi înţelegerea aprofundată a experienţei
traumatice.
4. Un profesionist de sex opus reprezintă un model care poate înţelege şi accepta victima
pentru ceea ce el/ea este şi a realizat, fără a o trata cu judecăţi preconcepute.
5. Pe măsură ce nivelul de înţelegere şi expertiza dvs. cresc, veţi fi acceptat de către
persoană sau de către grup în pofida lipsei de experienţă directă.
6. Puteţi ajuta la reducerea sentimentelor de izolare şi stigmatizare pe care victimele le
au, prin faptul că dovediţi că şi cei care nu au fost expuşi la traumă pot înţelege.
14https://sites.google.com/site/charlesfigley/Home/traumatologyinstitute/research/figleys-traumagram)
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7. Dificultăţile dvs. de înţelegere pot ajuta victimele să exploreze şi să exprime arii
necunoscute de conflict, în încercarea de a vă ajuta să înţelegeţi aspecte diferite ale
experienţei.
8. Profesioniştii este nevoie să se protejeze pentru a nu deveni prea profund implicaţi în
problemele şi amintirile care sunt stresante.
9. Profesioniştii este nevoie să fie conştienţi de faptul că pe măsură ce poveştile de viaţă
se derulează, conflicte morale se pot declanşa şi este important ca aceştia să nu arate
repulsie faţă de o persoană care descrie atrocităţi. Este nevoie de o atitudine lipsită de
judecată şi obiectivă.
10. Supraidentificarea, cultul eroului trebuie evitate, deoarece abilităţile de rezolvare de
probleme vor fi influenţate de acestea.
11. Este importantă stabilirea unor limite, controlul şi a protecţia siguranţei
profesionistului este nevoie să fie întărite constant.
12. Identificaţi orice semn de epuizare profesională (burnout), evaluaţi şi interveniţi cât
mai timpuriu posibil pentru a reduce riscul.
Un aspect important al recuperării după traumă este conştientizarea gândurilor şi
comportamentelor în locul disocierii acestora sau evitării situaţiilor care pot conţine sau implica
reamintiri ale traumei. Re-expunerea la amintiri traumatice într-un mediu dătător de siguranţă
reprezintă element cheie în procesul recuperării. În cazul copiilor, repunerea în scenă a
experienţelor traumatice poate fi observată în activităţile de joc.
De asemenea, sistemele de suport social şi familial ajută în mare măsură pentru revenirea la
funcţionarea adecvată. În cazul particular al traumei intrafamiliale (ex., abuzul copilului realizat
de către un părinte sau un membru al familiei, abuzul în cuplu etc.), persoana traumatizată
este de regulă lipsită de suport, deoarece acele persoane de la care este de aşteptat să asigure
confort şi sprijin de fapt produc cea mai mare durere. Prin urmare, încrederea este puternic
afectată şi victima tinde să respingă ajutorul din partea altora, deoarece emoţiile de frică,
furie, sentimentul de a nu fi iubit şi a nu avea parte de grijă, de a nu fi înţeles, apar în fiecare
relaţie viitoare. Acest mod de a relaţiona cu alţii poate fi direcţionat şi spre profesioniştii care
oferă suport. Eforturile de a gestiona reacţiile şi a ajuta victimele sunt copleşitoare atât pentru
membrii familiilor, cât şi pentru profesionişti, motiv pentru care nu trebuie neglijat riscul de
burnout.
Un alt aspect important în abordarea persoanelor traumatizate este evitarea riscului de
retraumatizare sau revictimizare, prin acuzarea victimei pentru trauma sau abuzul suferite,
atitudinea suspicioasă care implică faptul că victima a făcut ceva care a condus la agresiune
sau, mai general, prin adoptarea unei atitudini lipsite de suportivitate. Profesioniştii şi toţi cei
implicaţi în asistenţa victimelor au nevoie de abilităţi de coping adecvate, rezistenţă crescută
la stres, pe lângă diferite metode şi tehnici utile în abordarea efectelor traumei asupra
victimelor.
Facilitarea doliului prin oferirea oportunităţilor de exprimare a emoţiilor, acceptare a pierderii
unei persoane, a unei părţi a vieţii, a unei părţi a corpului, precum şi de prelucrare a
ambivalenţei faţă de propria supravieţuire şi de faptul de a nu fi împărtăşit experienţa altora,
în cadrul unei relaţii noi şi pline de semnificaţie cu profesionistul care este prezent şi asistă,
sunt metode eficiente de abordare a vinovăţiei supravieţuitorului pe care victimele traumei o
experimentează.
Pe măsură ce procesarea experienţelor traumatice avansează, profesionistul poate deveni
ţinta furiei clientului, în centrul frustrărilor, doliului, temerilor, oportunităţilor pierdute,
confuziei, lipsei de progres etc. Profesioniştii în domeniul serviciilor de asistenţă a persoanelor
trebuie să fie capabili să facă faţă unor astfel de situaţii, prin asumarea propriilor greşeli,
propriei lipsei de sensibilitate pentru anumite probleme, însă în acelaşi timp fără a recurge la o
atitudine defensivă, fără impulsivitate în răspunsuri şi continuând să fie curajoşi şi plini de
speranţă faţă de recuperarea clienţilor lor de pe urma traumei.
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Fişă informativă 3C

Abordări Holistice

Fiecare profesionist deţine importanţă ridicată pentru persoana care a experimentat o formă a
traumei, iar abordarea terapeutică trebuie realizată în echipe formate din diferiţi profesionişti.
Abordarea holistică a persoanelor care au experimentat trauma se referă la evaluarea
complexă şi intervenţia în cadrul tuturor ariilor funcţionării persoanei: îngrijire fizică, îngrijire
psihologică şi abordarea aspectelor sociale ale vieţii persoanei. În centrul abordării terapeutice
este nevoie să se afle inclusiv doliul şi trauma resimţite corporal, distresul emoţional, suferinţa
mentală şi disconfortul fizic, iar scopul este creşterea conştiinţei de sine, a capacităţii de autoîngrijire, întărirea resurselor personale şi învăţarea a noi şi adaptative mecanisme de coping.
Tratamentul individual, psihoterapia şi consilierea psihologică se realizează în paralel cu
terapia de grup. Medicaţia poate fi necesară în multe cazuri pentru diminuarea răspunsurilor
psiho-fiziologice specifice TSPT.
Grupurile de suport a victimelor şi de adaptare la viaţa cotidiană, unele conduse de
supravieţuitori ai traumei, sunt utile în creşterea incluziunii sociale a victimelor, pe lângă
oferirea ajutorului şi a atmosferei de normalizare în care toate victimele traumei să simtă că
pot vorbi despre propriile experienţe fără a fi judecate. În acelaşi timp, împărtăşirea
experienţelor într-un grup în care atmosfera este marcată de căldură şi acceptare are un efect
corectiv asupra reacţiilor patologice.
Tehnici eficiente în abordarea terapeutică a traumei şi doliului
După ce particularităţile traumei şi ale doliului persoanei sunt acurat evaluate, iar riscurile pe
care persoana traumatizată sunt identificate, se pot utiliza tehnici creative pentru a ajuta
persoana să proceseze experienţa dificilă. Este important să se acorde atenţie în a nu obliga
persoana să re-experimenteze emoţii prea dificile prea devreme în timpul procesului şi să se
încerce identificarea semnelor de patologie înainte de a utiliza tehnici care favorizează
experimentarea unor emoţii prea puternice.
Unele tehnici utile sunt enumerate mai jos (după James & Gilliland, 2001, Neimeyer, 2012).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Repovestirea narativei traumei/ decesului
Mindfulness
Construirea semnificaţiilor şi a sensului
Ascultarea
Lucrul cu corpul
Flashback-uri şi construirea semnificaţiilor acestora
Conversaţiile
Antrenamentul asertivităţii
Utilizarea metaforelor şi simbolurilor (de ex., imagini)
Istoricul vieţii
Utilizarea poveştilor
Utilizarea artei
Utilizarea fotografiilor
Utilizarea poeziilor şi a biblioterapiei
Întărirea suportului social
Dezvoltarea bunătăţii şi a generozităţii, a comportamentelor prosociale.

Fişă informativă 3D

Modalităţi de autoprotecţie împotriva burnout-ului

Fenomenul de burnout la profesioniştii care oferă sprijin
Profesioniştii implicaţi intens în ajutarea persoanelor aflate în nevoie, a persoanelor cu
funcţionare scăzută şi a persoanelor care au suferit traume, suferinţe psihologice sau fizice
sunt puternic expuşi la burnout. Profesioniştii idealişti, entuziaşti, cu motivaţie puternică, care
au expectanţe ridicate de la ei înşişi şi de la propria meserie, atunci când sunt confruntaţi cu
realităţile dure inerente muncii lor sunt la expuşi la riscul epuizării. Stresul ocupaţional în
general este cauza primară a burnout-ului.
Lucrul cu traficul uman este, evident, una dintre cele mai stresante experienţe şi, prin urmare,
profesioniştii implicaţi în acest domeniu sunt în mod particular expuşi la riscul de burnout. Este
important ca acest risc să fie identificat şi abordat ca rezultat al unui complex de factori, nu ca
o problemă care provine din slăbiciunea personală a celui în cauză. Niciun profesionist nu este
imun.
În sens larg, burnout-ul poate fi definit ca experienţă psihologică interioară care implică emoţii,
atitudini, motivaţii şi expectanţe, o stare de epuizare la nivel fizic, mental şi emoţional, ca
rezultat al expunerii prelungite la situaţii solicitante. Persoana se simte lipsită de energie,
obosită fizic, neajutorată, deznădăjduită, cu valoare scăzută şi cu atitudine negativă faţă de
muncă, oameni şi viaţă. Este dificil de identificat deoarece poate fi trecut cu vederea cu
uşurinţă din cauza faptului că persoana este ocupată sau din cauză că îl pune pe seama altor
evenimente din viaţa sa. Burnout-ul este asociat cu productivitatea scăzută, probleme în
cadrul relaţiilor şi probleme de sănătate. Dacă nu este tratat, poate determina complicaţii, ca
tulburări psihosomatice, abuz de substanţă, tentative de suicid.

Exemplu de caz
În urmă cu doi ani, când a început să lucreze într-un ONG care se ocupa cu victimele
abuzului, Maria era un profesionist tânăr, entuziast şi fericit. Era absolut sigură că
pregătirea pe care o avea o va ajuta să rezolve problemele victimelor inocente ale
abuzului şi era nerăbdătoare să investească întreaga ei energie în ajutarea celor care
aveau nevoie de ea.
După primul an de lucru, Maria a devenit una dintre cele mai bune consiliere ale
victimelor abuzului din întreaga instituţie, motiv pentru care a început să primească tot
mai mulţi beneficiari. Cu fiecare persoană care avea nevoie de ajutorul ei, se străduia să
găsească surse de energie noi, aşa că treptat a renunţat la multe dintre activităţile
sociale pe care le considera pierdere de timp şi a investit tot mai mult în muncă.
Partenerul ei a rupt relaţia cu ea deoarece era practic indisponibilă în cea mai mare
parte a timpului.
În timpul celui de-al doilea an la locul de muncă, Maria a devenit tot mai agitată, tot mai
nervoasă, negativistă, în mare parte din timp să fie nemulţumită în legătură cu munca,
cu colegii şi cu viaţa în general. A început să fie tot mai critică şi cinică, să considere că
niciunul dintre colegi nu este suficient de implicat, că salariul este mult prea mic pentru
eforturile imense pe care munca le implică şi treptat a început să considere că pentru
ea viaţa nu are nimic de oferit şi să regrete că a luat vreodată decizia de a alege o astfel
de carieră.
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Ce experimentează Maria? Este un profesionist în domeniul serviciilor de asistenţă a
persoanelor empatic, uman, foarte implicat, dar în acelaşi timp anxios, conştiincios, având
tendinţa de a se supra-implica în problemele şi nevoile clienţilor. A fost încă de la angajare
predispusă la burnout datorită faptului că nivelul de activism şi entuziasmul ei au fost dublate
de personalitatea extrovertită şi de un nivel ridicat de neuroticism. Maria are nevoie de sprijin
la locul de muncă pentru a redobândi eficacitatea şi energia pe care le avea pentru muncă şi
viaţă în general.

Simptomele burnout-ului includ:
 La nivel comportamental: eficienţă redusă în muncă, absenteism, expunerea la riscuri,
abuz de substanţă, proteste faţă de locul de muncă, lipsa de creativitate şi bucurie,
erori în stabilirea limitelor, hiper-vigilenţă, lipsa controlului, gânduri suicidare şi de
omucidere;
 La nivel fizic: extenuare, diferite probleme de sănătate a organelor interne, risc ridicat
de infecţii, insomnie şi alte tulburări de somn, tensiune musculară, tulburări alimentare,
hiperactivitate, răniri, vigilenţă ridicată;
 La nivel interpersonal: izolare faţă de familie şi prieteni, stabilirea unor planuri
secrete, atracţie faţă de persoane nesigure, rupturi la nivelul relaţiilor, reactivitate
exagerată la comentarii, dificultăţi de stabilire a limitelor cu prieteni şi clienţi,
însingurare, probleme de încredere, pierderea autenticităţii, evitarea contactului
apropiat, incapacitatea de a face faţă problemelor, furie şi neîncredere;
 La nivel atitudinal: depresie, sentimentul de gol interior şi lipsă de sens, oscilaţii între
omnipotenţă şi incompetenţă, cinism, paranoia, compulsivitate şi obsesivitate, răceală,
vinovăţie, plictiseală, neajutorare, gândire stereotipă, depersonalizare, pesimism,
grandoare, umor bolnăvicios, hipercriticism, deznădejde, lipsa credinţei, schimbări de
dispoziţie, sentimentul pierderii echilibrului şi vulnerabilitate.
Burnout-ul evoluează în câteva stadii şi este importantă identificarea problemei cât mai
devreme posibil, deoarece apatia, indiferenţa şi lipsa de echilibru la care conduce de regulă
necesită intervenţii psihoterapeutice şi chiar medicaţie.
Expunerea intensă şi prelungită la experienţele supravieţuitorilor traumei poate conduce la
„oboseala provenită din compasiune” (“compassion fatigue”) şi „traumatizare vicariantă”
(“vicarious traumatisation”). Aceste fenomene apar ca şi consecinţe a acumulării experienţelor
de lucru cu persoane care prezintă suferinţe ca urmare a unor traume. Nu sunt temporare, ci
mai degrabă tind să aibă un efect pe termen lung asupra caracteristicilor psihologice ale
profesioniştilor care se confruntă cu riscurilor profesionale specifice lucrului cu trauma. Atât
oboseala provenită din compasiune, cât şi traumatizarea vicariantă reprezintă factori majori
care conduc la burnout.
Empatia profundă necesară pentru a face faţă situaţiilor specifice expunerii la persoane care
au suferit traume determină vulnerabilitatea la sentimente intense şi copleşitoare, lezare
profundă a sistemului de credinţe, afectarea speranţei şi idealismului profesionistului
entuziasmat. Supraimplicarea şi identificarea cu beneficiarii este detrimentală pentru
profesionişti, care tind să preia tot mai multe responsabilităţi asupra lor, până la punctul la
care se pot simţi copleşiţi de nevoile clienţilor lor, incapabili de a stabili limite la cerinţe,
dornici de a găsi soluţii pentru toate cazurile sau frustraţi faţă de lipsa progresului.
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Cum poate fi identificat burnout-ul?
Deoarece semnele burnout-ului nu sunt specifice şi uşor de identificat, problema rămâne de
regulă subdiagnosticată şi, astfel, tinde să evolueze spre forme mai severe şi complicate. Deşi
dificil de identificat, înainte de a solicita sprijin profesionist persoana are posibilitatea de a-şi
pune câteva întrebări de auto-reflecţie:
1. Ai sentimentul că eşti epuizat emoţional de munca ta?
2. Poţi da exemple de situaţii în care te-ai simţit lipsit de energie, resurse, în ciuda faptului
că dormeai suficient?
3. Simţi lipsa competenţelor personale şi a realizărilor în activitatea proprie?
4. Ai avut perioade în activitatea proprie în care tot ce îţi doreai era să termini munca,
indiferent de calitate?
5. Ai simţit nevoia de a amâna la nesfârşit să răspunzi la telefoanele colegilor sau ai evitat
responsabilităţile specifice muncii pentru că te simţeai lipsit de energie?
6. Te-ai simţit iritat(ă) de colegi pentru mici întârzieri sau erori?
7. Ai schimbat ceva în modul în care te relaţionezi cu beneficiarii serviciilor tale, astfel
încât să ai tendinţa de a fi insensibil(ă), impresonal(ă) şi rece?
Dacă la una sau mai multe dintre întrebările de mai sus răspunsul a fost DA, ar trebui să se
solicite o evaluare mai comprehensivă, detaliată, deoarece profesionistul se află la riscul de a
experimenta unul sau mai multe dintre semnele burnout-ului: epuizare emoţională, lipsa
sentimentului realizărilor personale şi depersonalizare. Prin urmare, acesta este la risc!
Modalităţi de autoprotecţie împotriva burnout-ului
Câteva măsuri pot fi implementate în scopul protejării împotriva burnout-ului. Se recomandă
ca fiecare organizaţie implicată în domeniul managementului situaţiilor de criză, în diferite
domenii ale traumei şi abuzului, să ofere angajaţilor posibilităţi de auto-îngrijire astfel încât să
vizeze prevenirea burnout-ului. Burnout-ul este în prezent considerat ca o problemă sistemică,
organizaţională, şi nu una individuală, astfel mediul de lucru este foarte important în
prevenirea şi managementul acestuia.
Măsuri preventive
La nivel individual: participarea la cursuri şi întâlniri de lucru (workshop-uri) pe tema burnoutului, în scopul identificării unor modalităţi eficiente de a face faţă provocărilor muncii, a
corectării atitudinilor care conduc la supraimplicare, a învăţării detaşării şi uneori a înţelegerii
propriilor probleme nerezolvate şi conflictelor care interferează cu munca;
Măsuri la nivel organizaţional: asigurarea sprijinului pentru angajaţi, oferirea de grupuri de
suport, a consultaţiilor, asigurarea clarităţii cerinţelor la locul de muncă, flexibilitate,
expectanţe realiste, oferirea de modalităţi de management a stresului şi conflictelor, astfel
oferirea unui mediu suportiv pentru angajaţi şi voluntari. Alte măsuri la nivel organizaţional
sunt: articularea clară a misiunii, reducerea ambiguităţii şi a îndoielii referitoare la acţiunile
care trebuie întreprinse şi stabilirea unor relaţii pozitive între angajaţi şi cu supervizorii;
Sisteme de suport: atât suport instrumental (asistenţă materială, realizarea unor scopuri
concrete), cât şi suport în exprimare (sentimentul apartenenţei, grijă). În cadrul sistemului de
suport social, individul primeşte suport emoţional, suport tehnic, realitate socială împărtăşită,
precum şi provocări de care are nevoie pentru a evita burnout-ul.
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Măsuri de tratament (curative)
- Cercurile înţelepciunii – vizează dezvoltarea compasiunii, a valorilor, a respectului
pentru diversitate, a înţelepciunii, bunătăţii şi onorarea durerii de a fi expus la
suferinţă;
- Relaxare, antrenamentul asertivităţii;
- Crearea oportunităţilor de experimentare a senzaţiei de flux, prin realizarea de
activităţi plăcute, care prezintă satisfacţii intrinseci (activităţi creative, muzică, sporturi,
jocuri, ritualuri religioase, lectură, dans, scris, condusul maşinii), astfel generând stare
de bine subiectivă şi fericire;
- Dezvoltarea curajului, a auto-determinării, a perseverenţei, a gândirii orientate spre
viitor;
- Dezvoltarea grijii faţă de propria persoană, după identificarea ariilor în care aceasta
lipseşte persoanei (http://www.compassionstrengths.com/Self-care_Checklist.html)
- Dezvoltarea strategiilor de coping eficiente şi creşterea rezistenţei la stres;
- Conştientizarea valorilor şi implementarea acestora în activităţi concrete
(https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu);
- Schimbare în rutine;
- Supervizare şi sprijin;
- Grupuri de suport, un loc sigur în care oamenii îşi pot împărtăşi emoţiile, dar pot şi
învăţa cum să-şi gestioneze stresul şi să-şi rezolve problemele, astfel construind
sentimentul propriei competenţe;
- Grupuri de discuţii pe tema rezolvării de probleme.
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Exerciţiul 3.1.

Identificarea traumei

Obiectiv
Înţelegerea traumei şi a efectului pe care îl poate avea asupra persoanei
Formatul Workshop-ului

Lucru în grup şi individual

Timp

1 oră

Materiale

Instrumente de scris, hârtie

Instrucţiuni
1. Individual, fiecare membru al grupului este rugat să reflecteze asupra unei experienţe
trecute care a fost dificilă sau traumatică. Aceasta poate fi o experienţă de genul
„aproape că” sau un eveniment care s-a petrecut efectiv, precum un accident de maşină
sau un cutremur. Rugămintea este de a nu alege o situaţie foarte traumatică, ci una pe
care fiecare se simte confortabil să o împărtăşească. Fiecare se concentrează asupra
incidentului şi încearcă să îşi reamintească scena, imaginile, mirosurile, sunetele sau
alte indicii care au fost prezente acolo. Cum v-aţi simţit? Ce reacţii aţi avut? A avut
situaţia un impact asupra vieţii dvs ulterior? Notaţi ideile dvs pe hârtie. (20 minute)
2. Acum, discutaţi incidentul alături de un partener. Partenerul este rugat să asculte activ,
să exploreze situaţia împreună cu dvs, adoptând o atitudine plină de acceptare. Cum vă
simţiţi? Schimbaţi rolurile atunci când aţi încheiat primul dialog. (20 minute)
3. Întoarceţi-vă în grup şi împărtăşiţi gândurile şi emoţiile dvs. Discutaţi rolul celuilalt în
prelucrarea experienţelor dificile de viaţă şi reflectaţi asupra experienţelor pe care
victimele le pot avea. (20 minute)

Variaţie
Proiectaţi un filmuleţ care să conţină împărtăşirea unei experienţe traumatice de
către o persoană. Acest lucru poate ajuta la creşterea realismului situaţiei pe care o
aveţi în lucru.

Principii orientative pentru formatori
Este necesară acordarea de grijă şi atenţie sporite în timpul facilitării acestui exerciţiu. Este
important ca formatorul să ofere siguranţă participanţilor pentru ca aceştia să nu fie retraumatizaţi prin reamintirea unei experienţe foarte traumatice. Participanţii trebuie să aibă
capacitatea de a discuta despre experienţa selectată cu uşurinţă. Poate fi utilă oferirea de
suport sau asistenţă după finalizarea exerciţiului.
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Exerciţiul 3.2

Răspusul la traumă

Obiectiv
Înţelegerea traumei şi efectului pe care îl poate avea asupra persoanei
Formatul Workshop-ului

Grupuri mici

Timp

1 oră

Materiale

Instrumente de scris, hârtie

Instrucţiuni
1. Împărţiţi-vă în grupuri de câte trei persoane. Pentru fiecare grup, câte o persoană
este rugată să se gândescă la cazul unei persoanei expuse la o experienţă
traumatică pe care o cunoaşte din experienţa profesională, iar apoi să prezinte pe
scurt cazul întregului grup. (15 minute)
2. În fiecare grup de trei persoane, câte o persoană va prelua rolul: (1) clientului, (2)
profesionistului care lucrează cu clientul, (3) observatorului. Clientul prezintă
experienţa traumatică, în timp ce profesionistul răspunde eficient la această
experienţă. Observatorul notează tehnicile utilizate, precum şi reacţiile clientului şi
profesionistului şi efectele intervenţiilor asupra clientului. (30 minute)
3. Fiecare membru din grup va ieşi din rol. Discutaţi în grupul mic reacţii, gânduri,
emoţii. De asemenea, discutaţi ce anume s-ar fi putut face diferit în manieră mai
holistică. (20 minute)
4. Fiecare grup va discuta în grupul mare experienţa avută şi se pot compara
experienţele. (15 minute)

Variaţie
În locul discutării unor cazuri aduse de membrii grupului din propria experienţă, se
pot prezenta de către formator studii de caz pentru grupurile de trei persoane.

Principii orientative pentru formatori
Formatorii este nevoie să fie vigilenţi faţă de grupurile de trei persoane, să fie prezenţi pentru
a oferi asistenţă şi informaţie la nevoie. Fiţi pregătiţi să gestionaţi situaţii dificile, precum
reacţii emoţionale puternice!
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Exerciţiul 3.3

Identificarea burnout-ului

Obiectiv
Înţelegerea fenomenului de burnout şi a efectului pe care îl poate avea asupra persoanei.
Formatul Workshop-ului

Perechi, grupul mare

Timp

1 oră

Materiale

Instrumente de scris, flip chart

Instrucţiuni
1. Împărţiţi-vă în perechi. Discutaţi ce se poate întâmpla atunci când un angajat
experimentează fenomenul de burnout. Notaţi pe o coală de flipchart care credeţi
că pot fi simptomele şi consecinţele. (15 minute)
2. Utilizând culori diferite, notaţi reacţii care pot fi neproductive şi negative şi reacţii
care pot fi eficiente şi pot ajuta la prevenirea burnout-ului. (15 minute)
3. Revenind în grupul mare, discutaţi concluziile la care aţi ajuns şi identificaţi
modalităţi practice de prevenire a burnout-ului. (20 minute)

Variaţie
Î În locul utilizării propriei experienţe a membrilor grupului, se pot prezenta studii
de caz ale unor angajaţi care au experimentat burnout şi se pot identifica unele
consecinţe ale fenomenului.

Principii orientative pentru formatori
Formatorii trebuie să fie conştienţi de faptul că mulţi angajaţi pot avea deja experienţa
„burnout-ului” sau se pot simţi în prezent stresaţi şi suprasolicitaţi la locul de muncă. Exerciţiul
trebuie să fie realizat cu sensibilitate faţă de nevoile membrilor grupului pentru ca acesta să
devină un exerciţiu eficient.
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MODULUL 4
ABORDAREA ŞI PROTECŢIA MIGRANŢILOR VULNERABILI
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Modulul 4

Abordarea și protecția migranților vulnerabili

Scopul modulului
Dezvoltarea înţelegerii abordării potrivite a migranţilor vulnerabili, modalităţi de
suport a acestora şi de realizare a unor acţiuni ulterioare.

Modului de faţă prezintă participanţilor scenarii tipice specifice unor migranţi vulnerabili care
intră în Europa. Răspunsul adecvat faţă de aceştia va fi discutat şi vor fi identificate organizaţii
disponibile pentru oferirea de sprijin. Concluzia acestui modul este un plan de acţiune în care
participanţii vor fi încurajaţi să aplice lucrurile învăţate şi să propună paşi concreţi pentru
protecţia migranţilor vulnerabili.
Acest modul este foarte important şi nu trebuie exclus din niciun program de formare. Este de
o importanţă crucială ca participanţii să fie conştienţi care sunt răspunsurile cele mai potrivite.
Modulul de faţă furnizează informaţii despre:
•
•
•
•

Răspunsuri faţă de victime ale exploatării şi abuzului
Identificarea organizaţiilor care pot asigura sprijin
Răspunsuri pe termen scurt şi lung
Dezvoltarea de planuri de acţiune pentru protejarea adulţilor şi copiilor vulnerabili

Fişă informativă 4A
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Modele de bune practici în Protecţia şi Sprijinul Migranţilor Vulnerabili
Această fişă informativă explică unele forme de sprijin necesare pentru protecţia migranţilor
vulnerabili şi oferă exemple de bune practici la care se poate apela la nevoie. Mulţi dintre
migranţi sunt vulnerabili, în special copiii. În cazul în care sunt victime ale traficului, aceştia
continuă să fie la risc şi după ce au fost identificaţi de către autorităţi. Există un risc crescut
pentru victime de a fi găsite de către traficanţii lor, de a fi din nou răpite, sau un risc de a fi
rănite. Acele organizaţii şi profesioniştii care lucrează cu migranţii aflaţi în situaţie de risc
trebuie să fie conştienţi de nevoia de protecţie şi îngrijire crescute.
Deşi există multe exemple de bune practici în Europa, mai este o cale lungă de parcurs până la
asigurarea securităţii migranţilor vulnerabili.

10,000 de copii refugiaţi dispăruţi în Europa – The Guardian, 2016
“Brian Donald afirmă că 5,000 de copii au dispărut doar în Italia, în timp ce
alţi 1,000 sunt neînregistraţi în Suedia. Acesta a avertizat că o
„infrastructură criminală” pan-europeană sofisticată are ca ţintă refugiaţi.
„Nu este nerezonabil să afirmăm că avem în vedere peste 10,000 de copii.
Nu toţi dintre aceştia vor fi exploataţi; unii dintre ei probabil au fost plasaţi
la diferite familii. Doar că nu ştim unde sunt, ce anume fac şi cu cine sunt.”

Monitorizarea şi culegerea de date referitoare la migranţi vulnerabili
Monitorizarea şi urmărirea traseelor, precum şi abuzul migranţilor este important să fie
înţelese de către guvernele fiecărei ţări, pentru a şti cum să abordeze adecvat problema.
Multe dintre guverne nu sunt pe deplin conştiente de situaţia din ţara lor, iar modalităţile de
abordare pot fi îmbunătăţite. Mai jos este oferit un exemplu potrivit pentru modul în care au
fost implementate măsuri de protecţie a victimelor vulnerabile.

Model de bune practici – Olanda „Un Raportor privind traficul”
Raportorul Olandez privind Traficul de Fiinţe Umane a fost înfiinţat în aprilie
2000, ca rezultat direct al Declaraţiei de la Haga din 1997. Acesta publică date
statistice privind (posibile) victime ale traficului, date furnizate de Fundaţia
împotriva Traficului de Femei (pe regiune şi ţară de origine, vârstă şi gen), precum
şi informaţii provenite de la sistemul de înregistrare a victimelor aferent poliţiei.
Raportul anual analizează toate investigaţiile privind traficul finalizate cu succes,
care sunt ulterior prezentate anual Serviciului de Urmărire al Coroanei („Crown
Prosecution Service”). Această investigaţie implică victime minore ale traficului,
pe an şi tip de trafic (trafic peste graniţă sau domestic). Raportul arată de
asemenea rezultatele analizelor realizate asupra cazurilor de trafic din baza de
date naţională a procuraturii şi numărul suspecţilor urmăriţi. Include, de
asemenea, recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor implementate, care sunt
apoi dezbătute în Parlament. (Rights Here, Rights Now, ECPAT UK, 2007)
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Controlul mai strict al guvernelor
Există o serie de instrumente internaţionale pe care ţările europene le pot adopta pentru a
dobândi control mai strict şi legi pentru prevenirea abuzurilor şi exploatării migranţilor. Este
de asemenea important pentru guverne să încerce să prevină ca activitatea criminală, în cadrul
căreia se înscrie şi traficul uman, să aibă loc şi să lucreze la abordarea cazurilor de exploatare şi
trafic. Există o serie de legi europene pe care ţările le pot semna şi adopta. Există, de
asemenea, ghiduri şi legi privind turismul sexual, precum Codul de Conduită pentru Protecţia
Copiilor împotriva Exploatării Sexuale în Călătorii şi Turism (www.thecode.org). Acesta
furnizează industriei de turism direcţii pentru prevenirea şi protecţia copiilor împotriva
turismului sexual.
În Etiopia, guvernul a analizat reglementările referitoare la muncă şi modul în care pot realiza
controale mai stricte.

Model de bune practici – Legislaţia din domeniul muncii în Etiopia
Proclamaţia privind Agenţia Privată de Angajare în Muncă 104/1998 are ca scop
reglementarea tuturor serviciilor de angajare în muncă şi, în particular, protejarea
drepturilor, securităţii şi demnităţii etiopienilor angajaţi peste hotare, cu
penalităţi majorate pentru abuzuri ale drepturilor omului şi a integrităţii fizice a
angajaţilor. Proclamaţia afirmă:
Este necesară o licenţă pentru orice persoană care doreşte să înfiinţeze o agenţie
privată de angajare în muncă. Această agenţie trebuie să deţină un contract
formal de angajare şi să îl trimită autorităţilor. Dacă agenţia asigură servicii de
angajare şi trimitere a persoanelor angajate peste hotare, aceasta trebuie să
îndeplinească următoarele obligaţii suplimentare:
- Să se asigure că respectivul contract de muncă îndeplineşte condiţiile minime de
muncă reglementate de legislaţia etiopiană;
- Să fie responsabilă de asigurarea drepturilor, securităţii şi demnităţii angajatului;
- Să aibă o filială sau un reprezentant în ţara de destinaţie;
- Să ofere orientare angajatului înainte ca acesta să fie trimis peste hotare,
referitoare la muncă şi la ţara respectivă;
- Să anunţe prezenţa angajatului celei mai apropiate Ambasade Etiopiene;
- Să depoziteze fonduri de garanţie la o instituţie financiară recunoscută; 30,000
USD în cazul în care plasează până la 500 de angajaţi, 40,000 USD pentru 500 până
la 1,000 de angajaţi şi 50,000 USD pentru mai mult de 1,000 de angajaţi.
(UNICEF Centrul de Cercetare Innocenti şi UNICEF Biroul Regional pentru Africa
de Vest şi Centrală, 2002)
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Cooperarea dintre ţări
O mai bună cooperare şi comunicare dintre ţări va ajuta la dobândirea unei mai bune înţelegeri
şi la constituirea acordurilor şi practicilor care vor ajuta la prevenirea exploatării şi abuzului
migranţilor. Împărtăşirea de informaţii şi oferirea de sprijin unii altora sunt critice, la fel ca şi
întărirea legislaţiei pentru protecţia migranţilor vulnerabili şi pedepsirea celor care realizează
activităţi de trafic cu fiinţe umane. Există o serie de acorduri bilaterale şi proiecte în Europa.

Model de bune practici: Protecţia copiilor în Regiunea Mării Baltice
Consiliul Statelor de la Marea Baltică este o organizaţie interguvernamentală a
cărei membri includ 11 ţări nord-europene şi Comisia Europeană. În 2002,
Consiliul a înfiinţat Grupul de Lucru pentru Cooperarea privind Copiii la Risc,
pentru a aborda problemele minorilor neînsoţiţi şi a copiilor victime ale traficului,
şi a facilita cooperarea transfrontalieră regională în domeniul protecţiei copilului.
Belarus, Moldova şi Ucraina au fost invitate să participe la cooperare şi au fost de
acord. Scopul acestei cooperări regionale privind „copiii la risc” este de a oferi
protecţie şi asistenţă tuturor copiilor separaţi sau neînsoţiţi din regiune. Au fost
stabilite puncte de contact naţionale destinate copiilor neînsoţiţi şi traficaţi în
ţările participante. Un grup operativ al poliţiei, prin ministerele care se ocupă cu
migraţia, realizează activităţi anti-trafic. Consiliul Statelor de la Marea Baltică se
centrează asupra următoarelor probleme:
• Promovarea unei abordări bazate pe drepturile copilului;
• Training şi formare de abilităţi pentru furnizorii de servicii din ţările de origine şi
de destinaţie;
• Apelul la autorităţile responsabile cu migraţia să preia responsabilitatea
identificării copiilor victime ale traficului şi protejării drepturilor acestora, precum
şi creşterii cooperării bilaterale dintre autorităţile naţionale responsabile cu
migraţia în această problemă;
• Stabilirea şi îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere şi cooperării dintre
organizaţii nonguvernamentale.
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Creşterea sensibilităţii la nivel de comunităţi
Strategiile de prevenţie este necesar să fie aplicate la nivelele global, continental, naţional şi
local. Multe dintre ţări sunt criticate pentru faptul că se concentrează prea mult asupra
organizaţiilor de stat şi profesioniştilor acestora şi că nu investesc suficient timp şi resurse
financiare în comunităţi şi în munca de prevenţie pe care acestea o pot realiza. Ştim că
adeseori membrii comunităţii sunt cei mai în măsură să identifice şi să protejeze persoanele
vulnerabile, deoarece aceştia sunt cei care vin în contact cu potenţialele victime ale abuzului şi
exploatării în situaţii cotidiene. În ţări în care există suport minimal din partea organizaţiilor
guvernamentale, abordarea în gestionarea abuzului şi exploatării vor veni adeseori din
interiorul comunităţilor şi organizaţiilor de bază ale acestora. Spre exemplu, în Benin, satele au
făcut un pas înspre prevenirea traficului de copii prin constituirea comitetelor săteşti.

Model de bune practici – Comitetele Săteşti din Benin pentru Combaterea
Traficului de Copii
Rezultat al cercetării realizate de către UNICEF şi Guvernul statului Benin, alături
de descentralizarea activităţilor de combatere a traficului de copii, primul Comitet
Sătesc din Benin a fost constituit în august 1999 în sub-prefecturile din Ze, Dogbo
şi Agbangnizoun din sudul ţării – aria în cea mai mare măsură afectată de traficul
de copii. În prezent, există mai mult de 170 de comitete care desfăşoară o gamă
largă de activităţi. Comitetele asigură supraveghere socială a mutărilor copiilor în
satele aferente lor, prin creşterea sensibilităţii şi prin raportarea cazurilor de abuz
sexual sau de altă natură faţă de copii, de plecări suspecte sau frauduloase ale
copiilor şi copiilor expuşi la plasament sau trafic. În plus, aceştia monitorizează
reintegrarea copiilor traficaţi odată reîntorşi în sat. Atunci când un copil părăseşte
satul, Comitetul derulează o investigaţie rapidă şi alertează cea mai apropiată
unitate de jandarmerie sau Brigada de Protecţie Juvenilă. În multe cazuri, acest
răspuns rapid a împiedicat transportul unor „cargouri” de copii în ţări învecinate.
Comitetele Săteşti au avantajul supervizării la faţa locului, ceea ce încurajează
monitorizarea spontană a copiilor locali, un sistem de alertă timpurie, şi o
diviziune a sarcinilor astfel încât toţi cei implicaţi să primească un rol clar în
proces. Comitetele furnizează de asemenea înregistrări eficiente ale naşterilor şi
deceselor din sate, ţinând astfel la zi informaţia privind populaţia. Acest lucru
permite înţelegerea mai bună a situaţiei curente şi a mişcărilor copiilor, şi
compensează ineficienţa înregistrărilor oficiale ale naşterilor, căsătoriilor şi
deceselor.
Traficul de Copii în Africa de Vest: Răspunsuri la nivel de politici (Child Trafficking
in West Africa: Policy Responses), Centrul de Cercetare UNICEF Innocenti şi Biroul
Regional UNICEF pentru Africa de Vest şi Centrală, 2002
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Imigraţia
Uneori migranţii vulnerabili nu au acte sau alte persoane au control asupra documentelor lor.
Contrabandiştii sau traficanţii în general păstrează toate documentele ca modalitate de
control a victimelor. Este foarte posibil ca documentele să fie false. Aceste lucruri fac ca
migranţii să fie la risc. În cazul în care se află într-o ţară ilegal, acest lucru poate determina
conducerea ţării respective să ia măsuri legale împotriva lor şi/ sau să îi repatrieze. Acest lucru
este foarte periculos pentru persoanele în cauză, care este posibil să încerce să scape de
diferiţi infractori sau de situaţii ameninţătoare.

Model de bune practici – Permise de rezidenţă pentru victimele sclaviei
moderne
În multe dintre ţările europene care au ratificat Convenţia Consiliului
Europei privind traficul de fiinţe umane, se oferă permise de rezidenţă celor
care sunt victime ale traficului şi care apelează la controlul imigranţilor, în
scopul legalizării şederii în ţara respectivă. În funcţie de ţară, acestea pot
avea valabilitate un an sau mai mult.

Identificare, evaluare şi protecţie
Guvernele trebuie să implementeze măsuri privind identificarea migranţilor vulnerabili şi a
situaţiilor de exploatare. Acest lucru necesită formare şi sensibilizare a profesioniştilor şi a
tuturor celor care pot veni în contact cu migranţi aflaţi în situaţii de vulnerabilitate.

Model de bune practici – Ghidul Naţional din UK
Îngrijirea copiilor neînsoţiţi şi traficaţi - Ghidul statutar al autorităţilor locale
privind îngrijirea copiilor neînsoţiţi care solicită azil şi a celor traficaţi - UK,
iulie 2014
Guvernul Regatului Unit a dezvoltat un ghid care este inclus în
reglementările naţionale şi stabileşte rolurile şi responsabilităţile tuturor
agenţiilor legal constituite care lucrează cu copii care intră în UK.

Sprijin emoţional şi pentru sănătatea mentală
În 2006, un studiu realizat de London School of Hygiene & Tropical Medicine a analizat
sănătatea mentală a tinerelor femei şi copiilor care au fost victime ale traficului. Studiul a
identificat faptul că femeile prezentau consecinţe negative pe planul sănătăţii fizice şi
mentale. În particular, multe dintre acestea aveau dificultăţi în a lua decizii importante până
cel puţin după 90 de zile de odihnă şi suport. De asemenea, studiul a reliefat că aproape toate
femeile şi fetele participante sufereau de probleme de sănătate mentală, precum depresia sau
TSPT. Conform UNICEF, copiii victime ale traficului au nevoie să li se acorde o perioadă de
reflecţie pentru „a-şi reveni şi a scăpa de sub influenţa traficanţilor şi a lua decizii informate de
a coopera cu autorităţile competente.” UNICEF, 2006, Recomandări privind Protecţia Copiilor
Victime ale Traficului. În Olanda se acordă fiecărui copil traficat un protector pentru a susţine
şi a proteja interesul major al copilului.
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Model de bune practici – Olanda
O instituţie independentă de protecţie a copiilor separaţi, NIDOS, a fost
înfiinţată de către guvern la începutul anilor 1990. Rolul acesteia este de „a
exercita autoritatea supervizării acestor tineri pe calea maturizării şi a
promova interesele lor. Protectorul asigură îngrijire continuă pe termen
lung şi are responsabilitatea sănătăţii mentale şi fizice şi a stării de bine a
copilului, precum şi stimularea dezvoltării personalităţii acestuia.”

Locuinţă
Spaţiul de locuit diferă de la ţară la ţară în Europa. Este important ca victimele traficului să
aibă locuinţe speciale. Acestea au motive bine fondate să se teamă de faptul că ar putea fi din
nou prinse de traficanţii lor şi au nevoie de condiţii în care să fie în siguranţă. Atunci când unei
victime i se oferă adăpost, locaţia respectivului adăpost trebuie să fie confidenţială şi să nu fie
comunicată nimănui din exterior şi nimănui care nu este implicat în cazul respectiv. Persoanele
care se ocupă de spaţiile de locuit respective trebuie să aibă cunoştinţe în ceea ce priveşte
traficul de copii şi problemele de securitate pe care le ridică. Pe lângă spaţiul sigur de locuit,
victima traficului va avea nevoie de suport emoţional şi în privinţa sănătăţii mentale, deoarece
au suferit experienţe foarte traumatice.

Model de bune practici – Proiectul Poppy, UK
Proiectul Poppy a asigurat una dintre puţinele forme de adăpost special pentru
victimele traficului din UK. Deşi, din păcate, a fost destinat doar adulţilor,
proiectul a demonstrat un model de bune practici în susţinerea victimelor
traficului. Pe lângă adăpost, au fost furnizate o serie de servicii externe, cercetare
şi propagandă în favoarea victimelor. Odată acceptate în proiect, femeilor li se
aloca un profesionist de sprijin senior şi li se oferea o gamă de servicii de suport
specializate. Acestea includeau:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asigurarea unui venit destinat procurării de alimente şi subzistenţei
evaluarea sănătăţii şi a nevoilor
înscrierea la un medic generalist pentru a primi tratamente medicale
necesare
accesul la servicii de consiliere
accesul la educaţie şi ore de limba engleză
integrarea şi/ sau sprijinul pentru re-locare, incluzând, dacă era
cazul, sprijin pentru reîntoarcerea voluntară
sesiuni educative care acopereau arii precum egalitatea de şanse,
beneficii de asistenţă socială şi relaţii sănătoase
ajutorul pentru contactarea familiei şi prietenilor
sprijinul pentru accesarea suportului legal, inclusiv informaţii
referitoare la statutul de imigrant şi solicitarea de azil
legătura cu poliţia şi serviciile de imigrare
evaluarea riscului şi planificarea protecţiei

Proiectul Poppy: www.eaves4women.co.uk
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Reunirea cu familiile
O grijă sporită trebuie acordată la reunirea copiilor cu familiile lor. Acest pas necesită
planificare atentă din mai multe motive. Mai întâi, este copilul în siguranţă dacă este plasat
înapoi în familie? Există riscul re-traficării? Cum se simte copilul în raport cu reîntoarcerea
acasă? Este acest lucru ceea ce el doreşte?
Model de bune practici – Serviciul Transfrontalier ISS
„Membrii ISS susţin persoanele care au dificultăţi de natură socială şi legală ca şi
consecinţă a migraţiei internaţionale sau a mutării locaţiei de domiciliu. Reţeaua sa
vastă garantează, de asemenea, faptul că are capacitatea de a furniza asistenţă
internaţională coordonată prin stabilirea unei legături între serviciile sociale din diferite
ţări şi oferirea informaţiilor acurate şi comprehensive, pentru a le face capabile să
propună cele mai bune soluţii pentru toţi protagoniştii implicaţi, mai specific pentru
copii, prin respectarea principiului interesului major. Mai mult, dimensiunea transculturală a ISS dă posibilitatea organizaţiei să înţeleagă şi să interpreteze diferite
reglementări, sisteme, culturi şi cutume internaţionale, regionale şi naţionale.”
http://www.iss-ssi.org/index.php/en/

Informaţii suplimentare
Traficul de copii în Europa: O viziune Lărgită pentru a Pune Copiii pe Primul
Plan (Child Trafficking in Europe: A Broad Vision to Put Children First,
UNICEF Innocenti Research Centre, 2007)
Principiile UNICEF pentru protecţia victimelor traficului (UNICEF Guidelines
on the Protection of Victims of Trafficking, UNICEF Innocenti Research
Centre, 2006)
Rapoartele Grupului de Monitorizare Anti-trafic (Anti-Trafficking
Monitoring Group Reports, ECPAT UK)
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Exerciţiul 4.1

Abordarea migranţilor vulnerabili

Obiectiv
Discutarea şi înţelegerea acţiunilor adecvate faţă de migranţii vulnerabili, promovarea bunelor
practici şi conştientizarea surselor de suport
Formatul Workshop-ului

Grupuri mici

Timp

1 oră

Materiale

Instrumente de scris, hârtie, fişa de lucru 5A

Instrucţiuni

1. Împărţiţi-vă în grupuri mici. Oferiţi fişa de lucru 5A. În funcţie de timp, fişa se
poate împărţi în secţiuni mai mici. (10 minute)
2. Fiecare grup trebuie să lectureze studiile de caz şi să răspundă la întrebări. (20 minute)
3. După ce s-a răspuns la întrebări, fiecare grup poate oferi feedback referitor la cele
discutate. (20 minute)

Variaţie

1. Utilizaţi un studiu de caz şi cereţi grupului să discute care ar fi
reacţiile adecvate. Discuţia poate fi divizată în reacţii imediate
şi răspunsuri pe termen lung. Notaţi răspunsurile şi identificaţi
organizaţiile responsabile.
2. Grupul se poate împărţi pe criterial organizaţiilor relevante, de
ex., poliţie, asistenţă în domeniul medical şi decide care ar fi
răspunsul specific al acestora.

Principii orientative pentru formatori
Acest exerciţiu este foarte important deoarece este crucial ca participanţii să înţeleagă
reacţiile adecvate faţă de migranţii vulnerabili, luând în considerare trauma abuzului şi nevoile
specifice ale acestora. Se pot adăuga scenarii specifice la care se poate reflecta. Încercaţi să
determinaţi participanţii să se gândească la anumite organizaţii/ persoane la nivel local care
pot fi de ajutor, deoarece acest lucru le va oferi modalităţi tangibile de a aborda posibile
reacţii şi sprijinul specializat. Acest exerciţiu prezintă oportunitatea diferiţilor membri ai
grupului de a-şi pune în valoare expertiza pe diferite arii. Dacă în grup este inclus un ofiţer de
poliţie, acesta va putea oferi o perspectivă realistă asupra răspunsului posibil şi a celor
responsabili să îl ofere. Este important să se puncteze faptul că reacţiile faţă de copii vor fi
diferite de cele faţă de adulţi şi nevoile specifice şi vulnerabilităţile acestora trebuie
luate în considerare.
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Adeseori, acest exerciţiu va avea două nivele.
1. Nivelul realist. Acesta se referă la ceea ce se întâmplă în realitate. Este important ca
participanţii să înţeleagă acest nivel, pentru a fi capabili să ofere suport în contextul
social şi financiar prezent. Motivaţi participanţii să reflecteze serios referitor la
măsurile posibile şi la ce organizaţii ar apela.
2. Reacţii ideale. Acest nivel se referă la ceea ce participanţii consideră că ar trebui să se
întâmple. Vor discuta care este răspunsul cel mai bun oferit victimelor şi vor evidenţia
ceea ce diferiţi agenţi, de ex., poliţia/ familiile, ar trebui să facă. Deşi este bine să se
înţeleagă acest nivel şi să se dobândească o perspectivă asupra a ceea ce ar fi cel mai
bine de făcut, este benefic pentru participanţi să înţeleagă ce s-ar întâmpla dacă ar
întâlni un copil traficat mâine. Formatorul şi grupul vor clarifica cele mai bune practici şi
ceea ce ar trebui să se întâmple după feedback.

Modele de bune practici
Este nevoie de o bună înţelegere a bunelor practici în domeniul în care oferiţi training. Trebuie
să căutaţi practici la nivel local sau naţional care au fost implementate şi să le includeţi în
exerciţiu. Deşi este important ca participanţii să înţeleagă contextul prezent, este de
asemenea important ca ei să înţeleagă care sunt cele mai bune modele de practici şi cum să
încerce ei înşişi să protejeze migranţii vulnerabili în viitor.

Informaţii suplimentare
Oferirea de servicii de sănătate mentală adulţilor migranţi vulnerabili. Ghid
pentru cei care le oferă (Commissioning Mental Health Services for Vulnerable
Adult Migrants. Guidance for Commissioners.) Disponibil la:
http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/vulnerable%20migrants%202015.pdf
Copiii care muncesc la domiciliu: Manual de bune practice în domeniul
programelor de intervenţie (Child Domestic Workers: A Handbook on Good
Practice in Programme Interventions. Anti-Slavery International, 2005.)
Manual de planificare a proiectelor de prevenţie a traficului de copii (Dottridge,
Mike. A Handbook on Planning Projects to Prevent Child Trafficking. Terre des
Hommes, 2007.)
Adăpostirea şi integrarea migranţilor în Europa: Ghid de bune practice (Housing
and Integration of Migrants in Europe: A Good Practice Guide, CLIP network.)
Disponibil la:
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2008/18/e
n/1/ef0818en.pdf
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Exerciţiul 4.2

Plan de acţiune

Obiectiv
Planificarea de către participanţi a acţiunilor viitoare de protejare a migranţilor vulnerabili şi
prevenire a abuzurilor, precum şi iniţiere a paşilor următori înspre dezvoltarea bunelor practici
Formatul Workshop-ului

Grupuri mici/ întregul grup

Timp

45 minute

Materiale

Instrumente de scris, hârtie, fişe de lucru 5B şi
5C

Instrucţiuni
1. Împărţiţi participanţii în grupuri mici, preferabil cei care lucrează împreună sau au un rol
comun să fie în acelaşi grup. Construiţi un plan de acţiune format din etape care pot fi
parcurse pentru a proteja migranţii vulnerabili. (20 minute) Gândiţi-vă la:
•
•
•
•
•
•
•

Ce paşi este nevoie să fie urmaţi
Cine este nevoie să fie contactat/ cine poate oferi sprijin?
Ce este nevoie să se întreprindă pentru a respectiva acţiune să se pună în practică?
Ce dificultăţi aţi putea întâmpina?
Ce anume v-ar putea ajuta pentru a surmonta aceste dificultăţi?
Cine vă poate ajuta să realizaţi acţiunea respectivă?
Cine preia responsabilitatea pentru această acţiune? (numele respectivului participant
la programul de formare)

2. După ce fiecare dintre grupuri a finalizat planul de acţiune (conform fişei de lucru 5B),
acestea sunt prezentate grupului. În grup, discutaţi dacă este acoperit totul. Este totul
realist? (20 minute)
3. Oferiţi fişa de lucru 5C. Cereţi grupurilor să utilizeze fişa pentru a nota informaţiile
referitoare la organizaţii cheie pe care le-au identificat. (10 minute)
4. Facilitaţi împreună cu grupul o întâlnire follow-up pentru a discuta dezvoltări ale
planului de acţiune. Stabiliţi data chiar azi dacă este posibil. Oferiţi o listă cu datele de
contact ale persoanelor participante la formare. (10 minute)

Principii orientative pentru formatori
Atunci când formarea este aglomerată, această secţiune va fi scurtată. Încercaţi să alocaţi
suficient timp, deoarece accesta este foarte important şi unul dintre cele mai practice exerciţii
ale cursului. Participanţii vor fi obosiţi în această etapă a cursului şi va fi nevoie de multe
încurajări pentru a-i menţine motivaţi. Dacă observaţi acest lucru, ar putea fi o idee bună să
realizaţi un exerciţiu de energizare înaintea acestuia. Încercaţi să încurajaţi toţi participanţii să
se implice. Fiţi strict în împărţirea rolurilor, astfel încât fiecare să aibă responsabilităţi, ceea ce
va face ca acestea să devină responsabilităţi de grup şi fiecare să se motiveze unul pe altul
pentru a realiza sarcina.
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Fişa de lucru 4A

Care răspuns?

†adaptat după Combaterea Traficul Copiilor în Scopuri de Natură Sexuală: Ghid de Training
(Combating Trafficking in Children for Sexual Purposes: A Training Guide), realizat de ECPAT
Europe Law Enforcement Group
1. Cerşetorul de pe stradă
Un copil cerşeşte pe stradă. Pare să aibă vârsta în jur de 8 ani. Deoarece este mijlocul anului
şcolar, ar trebui să fie la şcoală în această perioadă. Arată malnutrit. Arată diferit de restul
copiilor şi pare să fie din altă ţară. Vorbeşte doar câteva cuvinte în limba locală.

Consideraţi că acest copil este victimă a
traficului?

Da
Nu

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

Poate
A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A
B

De ce fel de îngrijire are nevoie acest copil?

C
A
B

Cine/ ce servicii pot oferi această îngrijire?

C
A
B

Care sunt paşii care pot fi realizaţi pentru a
preveni ca acest copil să fie exploatat în
continuare în prezent şi în viitor?

C
A
B
C
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2. Copilul care lucrează pe stradă
O tânără fată este văzută în mod repetat noaptea într-o parte a oraşului cunoscută ca loc
frecventat de prostituate. Pare să nu aibă mai mult de 14 ani. Atunci când o maşină opreşte
lângă ea, începe să discute cu şoferul şi se pregăteşte să urce în maşină cu el. În acel moment,
un poliţist sub acoperire o arestează pentru ademenire şi o duce la secţia de poliţie.

Consideraţi că este vorba despre victimă a
traficului?

Da
Nu

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

Poate
A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A
B

De ce fel de îngrijire are nevoie acest copil?

C
A
B

Cine/ ce servicii pot oferi această îngrijire?

C
A
B

Ce fel de îngrijire de specialitate ar avea
nevoie fata pentru a-şi reveni după
exploatarea sexuală?

C
A
B
C
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3. Bordelul
Secţia de poliţie a primit un raport anonim că un apartament este utilizat ca bordel şi că există
„femei străine” acolo. Se ia decizia de a face o razie la apartament. Atunci când se descinde la
apartament, sunt găsiţi acolo doi bărbaţi de vârstă mijlocie dezbrăcaţi, cu două femei tinere. În
apartament mai este o femeie în vârstă. Indiciile arată că într-adevăr aceasta este un bordel.
Tinerele femei nu au acte de identitate şi nu sunt din ţară. Poliţia le întreabă ce fac în
apartament, iar ele răspund că sunt în vizită. De asemenea, acestea par să fie foarte speriate
de femeia mai în vârstă.

Consideraţi că este vorba despre victime ale
traficului?

Da
Nu

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

Poate
A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A
B

De ce fel de îngrijire au nevoie aceşti copii?

C
A
B

Cine/ ce servicii pot oferi această îngrijire?

C
A
B

Ce fel de îngrijire de specialitate ar avea ele
nevoie pentru a-şi reveni după exploatarea
sexuală?

C
A
B
C
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4. Tânărul refugiat din Afghanistan
Un tânăr băiat cu vârsta de 16 ani a plecat din Afghanistan împreună cu familia şi alţi refugiaţi.
Călătoareau în două maşini. El era în prima maşină, în timp ce restul familiei lui era în cea de-a
doua. Undeva în apropiere de graniţa dintre Pakistan şi Iran, cineva a deschis focul asupra lor.
Şoferii au accelerat şi au încercat să scape. A pierdut din raza vizuală şi a pierdut comunicarea
cu maşina în care se afla familia lui. Restul celor care îl însoţeau au decis să găsească un alt
drum şi să încerce din nou să treacă graniţa. Nu a ştiut ce să facă, aşa că i-a urmat. A ajuns în
Slovenia, însă tot nu are informaţii despre soarta familiei sale. Nu are planuri de viitor, nu ştie
ce va face mai departe.

Care sunt problemele cele mai urgente?

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A

De ce fel de îngrijire ar putea avea el nevoie?

B
C
A
B

Cine/ ce servicii pot oferi această îngrijire?

C
A
B

Ce paşi ar putea fi făcuţi pentru a-l ajuta să-şi
găsească familia?

C
A
B
C
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5. Graniţa
Un autoturism opreşte la un post vamal. În acesta se află şoferul bărbat şi o tânără care este
aşezată lângă el. Vameşul cere actele cuplului şi alte maşinii. Şoferul îi dă actele proprii şi ale
fetei. Din paşaportul fetei reiese că are vârsta de 19 ani, dar arată mai tânără. Vameşul o
întreabă unde merge, iar ea răspunde că merge să înceapă o nouă slujbă într-un oraş dincolo
de graniţă; afirmă că are o slujbă într-un bar în acel oraş. Pare să fie încântată de faptul că se
îndreaptă spre o nouă viaţă.

Consideraţi că este vorba despre o victimă a
traficului?

Da
Nu

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

Poate
A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A
B

De ce fel de îngrijire ar avea nevoie acest
copil?

C
A
B

Cine/ ce servicii pot oferi această îngrijire?

C
A
B

În cazul în care fata a fugit de acasă, ce
opţiuni de îngrijire ar putea fi oferite ei?

C
A
B
C
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6. Agenţia de turism
Într-o conversaţie la cafea, un prieten remarcă unui asistent social faptul că o agenţie de
turism mică din oraş pare să fi devenit o afacere foarte rentabilă. Proprietarul şi-a cumpărat o
maşină nouă şi o casă la ţară. Aceste fapte par să fie inexplicabile, deoarece pentru mulţi ani
proprietarul agenţiei abia a supravieţuit pe piaţă, iar economia nu pare să fi crescut atât de
mult încât să explice schimbările în situaţia lui. Atunci când asistentul social a intrat în agenţie
pentru a lăsa un colet, nu a putut să-şi dea seama care era sursa prosperităţii afacerii. Înăuntru
nu era niciun client, nu erau afişe cu oferte de turism, iar secretara nu părea să facă nimic. Fiind
în continuare curios, asistentul social rămâne cu ochii pe agenţie, pe lângă care trece în fiecare
zi în drum spre locul de muncă. Adeseori observă că fete tinere, de vârstă şcolară, intră în
agenţie după terminarea orelor de la şcoală.

Consideraţi că fetele care intră în agenţie
sunt victime ale traficului?

Da
Nu

Ce intervenţii ar putea fi făcute?

Poate
A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A
B

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

C
A
B

În cazul în care fetele sunt folosite pentru
realizarea de material pornografic, ce ar fi
nevoie să se ofere pentru asistenţa lor?
Cum ar putea fi prevenite astfel de situaţii în
viitor?

C
A
B
C
A
B
C
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7. „Profesorul”
Un bărbat singur de vârstă mijlocie locuieşte într-un apartament cu două camere dintr-o
clădire neîngrijită a oraşului. Vecinul lui a remarcat că adeseori bărbatul aduce la el în
apartament băieţi cu vârste de 5 – 6 ani. Atunci când vecinul îl întreabă ce caută acei băieţi la
el, bărbatul răspunde că face meditaţii cu ei. Dar vecinul ştie că bărbatul nu este profesor, ci
este grădinar. Într-o zi, vecinul vede un băieţel care plânge fugind din apartament. Atunci când
este întrebat despre băieţel, bărbatul răspunde că acesta nu a mai vrut să ia meditaţii de la el.
Vecinul continuă să vadă băieţi care vin în vizită în acel apartament.

Consideraţi că este vorba despre victime ale
traficului?

Da
Nu

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

Poate
A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A
B

În cazul în care aceşti băieţei au fost
exploataţi sexual, de ce fel de îngrijire ar
avea ei nevoie?
Cine/ ce servicii pot oferi această îngrijire?

C
A
B
C
A
B
C
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8. Muncitoarea la domiciliu
Vă aflaţi în vizită acasă la vecina dvs. şi ea vă spune că care angajată o nouă menajeră. Aceasta
provine dintr-o altă ţară; vecina a adus-o şi încă nu o plăteşte cu nimic. Femeia are aproximativ
45 de ani şi observaţi că are o tăietură în zona capului. Data următoare când mergeţi în vizită,
observaţi că vecina ţipă la ea şi o vedeţi ridicând mâna să o lovească. Ca răspuns, femeia se
ghemuieşte în semn de retragere.

Consideraţi că este vorba despre o victimă a
traficului?

Da
Nu

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

Poate
A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A
B

De ce fel de îngrijire ar avea nevoie această
femeie?

C
A
B

Cine/ ce servicii pot oferi această îngrijire?

C
A
B

În cazul în care femeia este dintr-o altă ţară
şi a fost vândută, ce posibilităţi de îngrijire îi
pot fi oferite?

C
A
B
C
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9. Spitalul
Un bărbat de aproximativ 50 de ani este adus la spital. S-a tăiat foarte tare la un picior.
Bărbatul care l-a adus este angajatorul lui şi afirmă că a alunecat şi s-a tăiat într-o bucată de
metal. Bărbatul arată foarte malnutrit şi observaţi după accentul lui că nu este din zonă.

Consideraţi că este vorba despre o victimă a
traficului?

Da
Nu

Cine/ ce servicii ar trebui să reacţioneze?

Poate
A
B

Ce posibilităţi de acţiune sunt?

C
A
B

De ce fel de îngrijire ar avea nevoie acest
bărbat?

C
A
B

Cine/ ce servicii pot oferi această îngrijire?

C
A
B
C
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Fişa de lucru 4B
Plan de acţiune (includeţi locuinţă, suport legal, sănătate, sănătate mentală, educaţie, nevoi specifice culturii)
Acţiune
Cine trebuie contactat?
Care este primul pas?
Ce dificultăţi anticipaţi?
Cine/ce poate ajuta la eliminarea dificultăţilor?
Persoana responsabilă pentru acţiune
Acţiune

Cine trebuie
contactat?

Care este primul
pas?

Ce dificultăţi
anticipaţi?

Cine/ce poate ajuta
la eliminarea
dificultăţilor?

Persoana
responsabilă pentru
acţiune
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Fişa de lucru 4C
Detalii privind organizaţia (includeţi locuinţă, suport legal, sănătate, sănătate mentală, educaţie, nevoi specifice culturii)
Numele
organizaţiei

Tipul serviciului/
suportului oferit

Persoane de
contact

Detalii privind
contactul

Ore la care se poate
stabili contactul

Persoană de
contact înafara
programului

Informaţii
suplimentare
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MODULUL 5
DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE

95

Modulul 5

Dezvoltarea unui program de formare

Scopul modulului
Dezvoltarea abilităţilor formatorului şi asistarea lui în pregătirea şi
planificarea cursului de creştere a sensibilităţii faţă de exploatarea copiilor
şi protecţiei copiilor victime ale traficului.

Modului de faţă vă va asista în pregătirea şi furnizarea unui curs eficient, cu impact maxim.
Pentru aceasta, aveţi nevoie să vă dezvoltaţi nivelul de înţelegere a modului în care adulţii
învaţă, deoarece aceasta este cheia oricărui curs bun. În plus, există câteva abilităţi de care
aveţi nevoie ca şi formator, pentru ca trainingul să decurgă bine şi pentru ca procesul de
învăţare să fie eficient la nivel individual şi în cadrul grupului per ansamblu.
Veţi putea constata că nu este necesar să treceţi pas cu pas prin acest modul, însă acesta
include câteva informaţii relevante de care aveţi nevoie pentru a vă dezvolta abilităţile de
formator în domeniul creşterii sensibilităţii faţă de traficul de copii.
Ca şi în cazul oricărui curs pe tema protecţiei copilului, problemele în jurul traficului de copii
pot genera multe emoţii şi reacţii puternice. Acesta reprezintă un domeniu în care multe
persoane au valori şi opinii puternice şi adeseori oamenii sunt convinşi că propriul răspuns la o
anumită problemă este cel corect. În plus, orice curs pe tema abuzului are potenţialul de a
reaminti participanţilor de proprii experienţe din copilărie sau de la vârsta adultă. Acest fapt
poate genera distres sau îi poate face să considere că există o singură soluţie, pe baza propriei
experienţe. Parte din experienţa de formator este reprezentată de a capacita adulţii să pună
sub semnul întrebării propriile credinţe şi valori, în manieră securizantă. Un formator care îşi
asumă derularea unui curs pe tema traficului de copii este nevoie să fie pregătit să abordeze
toate situaţiile dificile care pot apărea.
Acest modul aduce informaţii pe următoarele teme:
•
•
•
•

Cum învaţă adulţii?
Ce are nevoie un formator pentru a fi bun
Lucrul cu diversitatea şi cultura
Activităţi de energizare, jocuri şi exerciţii
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Fişa informativă 5A

Învăţarea la vârsta adultă

Adulţii învaţă în maniere diferite şi există o serie de teorii care încearcă să înţeleagă
modul în care noi toţi învăţăm.
Două dintre cele mai cunoscute abordări teoretice sunt:
1. Adaptată din programarea neuro-lingvistică
Adultul primeşte informaţii prin trei modalităţi senzoriale principale:
• Văz/ modalitatea vizuală
• Auz/ modalitatea auditivă
• Mişcare/ modalitatea kinestezică
La nivel individual, fiecare dintre noi avem o modalitate preferată de a recepta şi învăţa
informaţiile noi. Totuşi, acest stil preferat ar putea să nu fie întotdeauna acelaşi pentru toate
situaţiile. O persoană poate prefera un stil de învăţare pentru o sarcină şi o combinaţie de alte
stiluri pentru o altă sarcină. În cadrul cursurilor, este nevoie să prezentăm informaţiile utilizând
toate cele trei modalităţi, astfel încât toate tipurile de persoane care învaţă să poată extrage
maximum de beneficii din cursul oferit.
Pentru a sprijini persoanele care învaţă predominant în stil vizual:
• Utilizaţi imagini şi diagrame în prezentare
• Arătaţi video-uri
• Nu le vorbiţi ore în şir
• Puteţi utiliza jocul de rol
• Îşi pot pierde concentrarea dacă în timpul trainingului se întâmplă multe lucruri
Pentru a sprijini persoanele care învaţă predominant în stil auditiv:
• Vorbiţi şi utilizaţi notiţe scrise/ suporturi de curs ca sprijin
• Preferă să audă cuvântul scris lecturat cu voce tare
• Le place să vorbească în grup
• Munca în grupuri mici îi ajută să vorbească regulat
• Le plac instrucţiunile verbale
• Le plac studiile de caz
Pentru a sprijini persoanele care învaţă predominant în stil kinestezic:
• Utilizaţi activităţile fizice, mişcarea, spaţiul, jocurile de rol etc.
• Intercalaţi între activităţile care necesită ca persoanele să stea nemişcate cu activităţi
care le permit să se mişte şi să fie active
• Oferiţi exerciţii care implică activism şi jocuri
• Le place ca formatorul să gesticuleze şi să se mişte
2. Modelul stilurilor de învăţare al lui Kolb
Probabil cel mai cunoscut stil de învăţare este cel bazat pe munca lui David Kolb15. Modelul lui
Kolb este bazat pe teoria învăţării experienţiale şi stabileşte patru stiluri de (sau preferinţe
pentru) învăţare distincte, bazate pe un ciclu de învăţare în patru stadii (care pot fi
interpretate şi ca „ciclu de formare”). Modelul lui Kolb este util deoarece oferă atât un model
de înţelegere a stilurilor de învăţare diferite ale diferiţilor oameni, cât şi o explicaţie a ciclului
de învăţare experienţială care se aplică tuturor.

15

Kolb, D. (1984) 'Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development'
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Pentru Kolb, acest „ciclu de învăţare” reprezintă cheia care explică procesul de învăţare la
vârsta adultă. După Kolb, adulţii au „experienţe concrete”, care oferă bază pentru „reflecţie”.
Aceste „reflecţii” sunt procesare în „concepte abstracte”, producând astfel noi idei şi
modalităţi de acţiune care pot fi „testare activ”, ceea ce conduce la crearea de noi experienţe.
Teoria lui Kolb propune patru stiluri de învăţare diferite, care interacţionează între ele:
Stilul de învăţare 1 (prin divergenţă)
• Pune întrebarea „de ce?”
• Răspunde bine la explicaţii referitoare la modul în care materialul cursului se
relaţionează cu propria experienţă
• Interesat de oameni şi culturi
• Formatorul este nevoie să îl motiveze
Stilul de învăţare 2 (prin asimilare)
• Pune întrebarea „ce?”
• Răspunde bine la informaţii prezentate în manieră organizată şi logică şi apreciază
timpul alocat reflecţiei
• Îi plac conceptele abstracte
• Formatorul este nevoie să fie expert
Stilul de învăţare 3 (prin convergenţă)
• Pune întrebarea „cum?”
• Răspunde bine când i se oferă posibilitatea de a lucra la sarcini şi de a învăţa prin
încercare şi eroare, într-un mediu securizant, care îi permite şi să greşească
• Formatorul este nevoie să fie ghid, care oferă practică ghidată şi feedback
Stilul de învăţare 4 (prin acomodare)
• Pune întrebarea „ce se întâmplă dacă?”
• Îi place să aplice materialul cursului în situaţii noi şi să rezolve probleme reale
• Formatorul este nevoie să creeze situaţii care să permită cursanţilor să afle singuri
răspunsurile
Atunci când derulaţi cursuri pentru adulţi, este important să ţineţi cont de faptul că:
• Adulţii învaţă din experienţă. Prin urmare, în cazul adulţilor, orice învaţă nou este bazat pe
ceea ce ei deja cunosc. Participanţii la curs probabil au o experienţă bogată, multe abilităţi şi
idei. Este nevoie să fie încurajaţi să utilizeze exemple şi să împărtăşească „lecţiile învăţate” din
experienţele lor anterioare cât mai mult posibil. Nu porniţi niciodată de la ideea că
participanţii nu ştiu nimic despre subiectul discutat.
• Adulţii învaţă cel mai bine unii de la ceilalţi. Participanţii adulţi vor primi şi vor respecta
informaţiile pe care le primesc de la alţi profesionişti colegi de-ai lor.
• Adulţii învaţă cel mai bine prin discuţii. Încercaţi să utilizaţi discuţiile cât de mult posibil
deoarece acestea permit adulţilor să fie atât cursanţi, cât şi formatori. Prelegerile sunt
metode de predare mai puţin eficiente.
• Adulţii învaţă cel mai bine de la cei de vârstă similară, care provin din medii similare lor.
Încurajaţi participanţii să împărtăşească altora cunoştinţele pe care le au.
• Adulţii învaţă ceea ce doresc să înveţe, ceea ce îi interesează şi ceea ce consideră că le
va fi util pentru propriile vieţi. Materialele de curs este nevoie să fie relevante pentru
subiectul predat. Este bine să fiţi pregătiţi să adaptaţi materialele oferite în acest manual la
experienţa şi cunoştinţele participanţilor.
• Pe măsură ce adulţii avansează în vârstă, puterea lor de observaţie şi analiză de regulă
creşte. Aceste abilităţi de observare, reflecţie şi analiză arată că în educaţia adulţilor toţi cei
implicaţi sunt atât cursanţi, cât şi formatori.
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Fişa informativă 5B

Ce caracteristici are un bun formator?

Pentru a fi un bun formator, este nevoie de o serie de abilităţi, multe dintre acestea fiind
învăţate. Unul dintre elementele cheie ale unui bun program de formare este PREGĂTIREA.
Cunoaşterea subiectului, cunoaşterea materialului, asigurarea bunei funcţionări a
echipamentelor şi punctualitatea cursanţilor par să fie evidente, însă sunt critice pentru ca
programul să decurgă adecvat.
Mai jos sunt punctate câteva arii pe care un bun formator trebuie să le ia în considerare:
1. Crearea unei atmosfere productive pentru învăţare
Spaţiul cursului
Cursul trebuie să aibă loc într-un spaţiu în care participanţii să se simtă în siguranţă, confortabil
şi liberi şi vorbească deschis. Gândiţi-vă unde anume în localitate sau în clădire va avea loc
cursul. Se vor simţi participanţii în siguranţă să discute probleme sensibile? Este locul unul în
care se vor simţi relaxaţi? Este spaţiul suficient de mare pentru a se putea realiza toate
exerciţiile? Poate fi auzit fiecare participant, indiferent de locul unde este aşezat? Ce zgomot
de fond există? Gândiţi-vă la încăperi în care să se poată lucra în grupuri mici. De asemenea,
aflaţi înainte de curs dacă vreunul dintre participanţi are nevoie de o încăpere pentru
rugăciune. La toate aceste întrebări trebuie să vă gândiţi încă înainte de a alege locaţia
cursului.
Temperatura
Asiguraţi-vă că temperatura din locaţia unde se ţine cursul este una confortabilă pentru toţi
participanţii. Acest aspecte este adeseori trecut cu vederea, însă dacă participanţilor le este
fie prea cald, fie prea frig, aceştia nu se vor putea concentra la curs, ceea ce îi va priva de unele
beneficii pe care le-ar putea avea.
Răcoritoare şi aperitive
Este întotdeauna bine să asiguraţi răcoritoare participanţilor în timpul pauzelor. Acest lucru îi
va menţine energizaţi şi le va da posibilitatea de a stabili legături, ceea ce este un aspect
important al combaterii traficului de copii în orice ţară.
Planul spaţiului
Încercaţi să faceţi în aşa fel încât spaţiul să fie cât mai incluziv, astfel încât toţi participanţii să
audă ceea ce li se spune şi să poată discuta inclusiv în manieră informală. Orice exerciţiu
participativ sau lucru în grup necesită un spaţiu în care persoanele să se poată mişca cu
uşurinţă. Un spaţiu cu scaunele aşezate în semi-cerc, în formă de potcoavă, este întotdeauna
bine aranjat.
Atmosfera
Atunci când participanţii vin la curs, încercaţi să îi faceţi să se simtă bine veniţi şi confortabil
imediat. Oferiţi-le ceva de băut înainte de curs. Este bine să începeţi cu un exerciţiu de
energizare, astfel încât participanţii să înceapă să se cunoască şi să „spargă gheaţa” înainte de
a începe să discute despre probleme sensibile.
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2. Abilităţile formatorului
Chiar şi formatorii cu experienţă bogată au nevoie să-şi îmbunătăţească şi să-şi dezvolte mereu
abilităţile de formare. A lucra cu oameni şi a-i motiva poate fi obositor şi implică multă energie
şi implicare. Mai jos este oferită o listă cu câteva dintre abilităţile esenţiale unui formator:
Sensibilitatea la emoţiile altora
Este important ca un trainer să fie sensibil la emoţiile altor persoane. Nu veţi cunoaşte
istoricul de viaţă al participanţilor şi vor putea exista subiecte cu care au avut de-a face de-a
lungul experienţei sau la care pot avea reacţii dificile şi le poate fi dificil să le abordeze. De
asemenea, unii oameni sunt mai sensibili decât alţii şi vor avea reacţii emoţionale legate de
subiectele discutate. Asiguraţi-vă că observaţi reacţiile din încăpere (în special limbajul
corpului), deoarece cei în cauză s-ar putea să nu comunice faptul că se simt inconfortabil.
Conştientizarea dinamicii de grup
Fiecare grup este diferit şi este important să fiţi sensibili la dinamica de grup şi la modul în
care participanţii lucrează şi reacţionează unii faţă de ceilalţi. În cadrul unor grupuri, se poate
constata un anumit disconfort; alţii se pot plictisi foarte uşor sau pot avea reacţii emoţionale
exagerate. Este nevoie să fiţi capabili să răspundeţi la toate aceste grupuri diferite şi să
schimbaţi exerciţiile şi planurile, astfel încât să se potrivească nevoilor grupului, de ex., dacă
un grup este foarte tăcut şi membrii manifestă nervozitate unii faţă de alţii, va fi nevoie să
alocaţi mai mult timp pentru introducere şi încălzire, astfel încât să înceapă să se simtă
confortabil să discute unii cu alţii.
Identificarea bazei de cunoştinţe a grupului
Înainte de a începe orice curs, ar fi nevoie să vă faceţi o idee asupra bazei de cunoştinţe şi
expectanţelor grupului. Este adeseori o idee bună să începeţi cu un exerciţiu din care să
înţelegeţi nivelul de cunoştinţe al grupului, cum ar fi întrebarea ce anume îşi doresc să înveţe
de-a lungul zilei sau care sunt aşteptările lor pentru respectiva zi. Uneori, pe parcursul trainingului, nivelul de cunoştinţe al grupului va fi mai ridicat sau mai scăzut decât vă veţi aştepta. Un
formator trebuie să pregătească mereu exerciţii de rezervă pentru cazul în care acest lucru se
constată.
Abilităţi de facilitare
Va fi nevoie să facilitaţi discuţiile care au loc în cadrul grupului; adeseori, din aceste discuţii
învaţă cel mai mult participanţii. Subiectul traficului de copii va produce reacţii puternice, iar
oamenii reacţionează foarte diferit. Este posibil ca unii să se înfurie, alţii să devină defensivi
(dacă se simt responsabili în vreun fel) sau, probabil cel mai dificil de gestionat, unii pot deveni
foarte deznădăjduiţi (ex., îşi pot exprima reticenţa prin întrebări ca: „ce rost are să încercăm,
pentru că oricum nu putem stopa această problemă?”). În toate aceste scenarii va fi nevoie să
încurajaţi dezbaterea, dar ţinând grupul sub control şi asigurându-vă că discuţiile sunt
productive, nu sub forma certurilor.
Onestitatea
Este nevoie să fiţi oneşti în raport cu propriile capacităţi. Deşi este nevoie să cunoaşteţi
subiectul, nu trebuie să fiţi expert. Vor fi întotdeauna întrebări la care nu aveţi un răspuns.
Atunci când acest lucru se întâmplă, admiteţi că nu îl aveţi şi ghidaţi persoana în direcţia
potrivită, niciodată nu încercaţi să ghiciţi răspunsul. O tactică bună este de a deschide discuţia
pe tema întrebării în cadrul grupului, ceea ce va promova respectul faţă de grup şi va ajuta
persoanele să participe şi să contribuie cu propriile cunoştinţe, din care veţi putea învăţa cu
toţii. O altă alternativă este de a promite celor prezenţi că veţi afla răspunsul la întrebarea lor
după curs, dar dacă promiteţi acest lucru este foarte important să o şi faceţi!
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Fişă informativă 5C

Gestionarea situaţiilor dificile în cadrul formării

Orice curs pe tema exploatării şi protecţiei copilului are potenţialul de a activa emoţii
puternice din partea participanţilor. Atunci când susţineţi cursuri pentru lucrători din prima
linie, scenariul probabil este că aceştia vor fi defensivi sau se vor simţi provocaţi de ideea că
„ar trebui” să ştie anumite lucruri pe care nu le ştiu. Acest aspect, dublat de faptul că mediul
de lucru este trans-cultural, poate conduce la apariţia unor situaţii dificile pe care un formator
trebuie să le gestioneze. Această secţiune va puncta unele dintre dificultăţile care pot apărea
şi va sugera modalităţi în care pot fi abordate de către un formator.
Mai jos sunt descrise câteva situaţii posibile care pot apărea, precum şi modalităţi în care
puteţi reacţiona:
Un participant este conflictual, vorbeşte peste alţii şi este destul de agresiv
La începutul oricărui curs, ar trebui să existe un „acord” asupra „regulilor de bază” sau
un „contract de grup”. O practică eficientă este aceea de a le stabili împreună cu
grupul, pentru a creşte şansele ca acesta să şi le asume din start. Odată stabilit,
formatorul trebuie să comunice faptul că este nevoie să existe un anumit nivel de
respect şi că este de dorit ca cei prezenţi să vorbească pe rând. În cazul în care un
anumit participant va vorbi peste alte persoane şi nu va fi respectuos, veţi putea
imediat face referire la contract.
Un participant pune exagerat de multe întrebări şi conduce cursul spre alte
subiecte
Formatorul poate stabili un „spaţiu de parcare”. Acesta foarte fi format din subiecte
notate pe o foaie de hârtie. Formatorul poate explica faptul că există multe teme pe
care se poate discuta, că acestea sunt foarte importante şi că vor fi puse în „parcare”
pentru a fi discutate în cazul în care va rămâne timp la final. Adeseori se întâmplă ca
întrebările puse să-şi găsească răspuns pe parcursul zilei în restul cursului şi nu este
nevoie să se facă întoarcerea la „parcare”.
Unii participanţi întârzie la început sau după pauze
Formatorul trebuie să stabilească de la început că programul este plin şi este nevoie
de un bun management al timpului. Stabiliţi limite clare. Atunci când lucraţi într-un
mediu multicultural, cei prezenţi pot înţelege diferit ideea de timp. Formatorul este
nevoie să stabilească clar ora la care se aşteaptă ca participanţii să fie prezenţi şi să
înceapă la ora stabilită. De asemenea, în funcţie de curs, o opţiune ar fi discutarea
împreună cu grupul de la început modul de organizare a pauzelor, iar acest lucru va fi
flexibil adaptat la nevoile grupului. Acest lucru trebuie stabilit la începutul cursului.
Tăceri lungi şi lipsa comentariilor
Cursurile interactive sunt cele mai eficiente metode de învăţare. Unele persoane au
dificultăţi de a vorbi în grupuri mari. Se pot introduce sesiuni realizate în grupuri mici
pentru a sprijini participanţii să discute mai uşor.
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Comentarii opresive, rasite sau abuzive
Atunci când lucraţi în grupuri formate din persoane diferite, care provin din medii
diferite şi cu experienţe diferite, există posibilitatea să existe unele viziuni şi opinii
implicite, care se vor putea materializa în modalităţi distructive, ofensive şi marcate
de prejudecăţi. Formatorul trebuie să clarifice în cadrul regulilor de bază că nu se vor
permite comentariile opresive. Un punct de vedere agresiv poate fi începutul unei
discuţii interesante care poate fi deschisă în cadrul grupului. Totuşi, o astfel de
posibilitate trebuie abordată cu precauţie şi formatorul trebuie să aibă încredere că
poate gestiona situaţia.
Lipsa timpului necesar finalizării curs
Fiecare curs trebuie planificat astfel încât să se încadreze într-un program şi
formatorul trebuie să fie conştient de lungimea exerciţiilor. Totuşi, adeseori se
întâmplă că discuţiile se prelungesc sau participanţii au nevoie de mai mult timp
pentru un exerciţiu. În aceste cazuri, formatorul trebuie să fie flexibil. Este bine să se
stabilească ce doresc participanţii să obţină de pe urma cursului, care sunt ariile pe
care vor lucra şi care este nivelul lor de cunoştinţe. Formatorul trebuie să fie pregătit
să modifice cursul dacă este nevoie şi să pregătească exerciţii care sunt mai relevante
pentru respectivul grup. Este adeseori bine să se discute cu grupul care sunt ariile
care doresc să fie acoperite dacă estimaţi că nu va fi timp pentru tot ceea ce v-aţi
propus.
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Fişa informativă 5D
Energizante, jocuri şi exerciţii pentru motivarea şi înţelegerea grupului
Această secţiune include jocuri pentru începutul sesiunii (de „încălzire”) şi jocuri şi exerciţii
care pot fi utilizate în introducerea şi încurajarea unor discuţii mai pline de sens, prin
stimularea gândirii participanţilor. Exerciţiile de încălzire şi jocurile pot fi utilizate pentru a da
tonul unei sesiuni şi a determina participanţii să înceapă să reflecteze la un subiect. Fiecare joc
trebuie să se potrivească în cadrul cursului şi să fie relevant.

Acord sau contract de învăţare
Ca parte din introducere, formatorul trebuie să stabilească un acord de învăţare.
Protecţia copilului este un subiect foarte emoţionant şi participanţii vor reacţiona
în modalităţi diferite. Acest lucru poate avea ca rezultat o ceartă sau tensiune în
cadrul grupului, în special atunci când cei prezenţi sunt pasionaţi de un subiect.
Este întotdeauna important pentru orice temă din domeniul protecţiei copilului
să se înceapă cu un acord de învăţare.
Acesta poate fi făcut în variate modalităţi. Una dintre modalităţi este ca
formatorul să stabilească unele elemente cheie în cadrul acordului, iar ulterior să
îl deschidă pentru ca grupul să adauge mai multe puncte.
Principalele arii pe care acordul de învăţare ar fi nevoie să le acopere sunt:
respectul reciproc, libertatea de a vorbi, punctualitatea, confidenţialitatea şi
sensibilitatea unii faţă de ceilalţi.
Regulile acordului de învăţare:

•
•

Este necesar să fie stabilit de către grup;
Este necesar să fie confirmat în timpul formării – poate fi util ca o
copie a acestuia să fie pusă pe un perete pentru a-l reaminti
participanţilor în cazul în care lucrurile devin dificile ulterior

Energizante
Acestea sunt jocuri care este nevoie să fie utilizate la începutul sesiunii, pentru a centra
atenţia grupului şi a sparge gheaţa înainte de formare. De asemenea, pot ajuta participanţii să
se prezinte şi să-i cunoască pe ceilalţi participanţi şi ajută la înţelegerea expectanţelor
grupului.
Jocul numelui A (5 minute)
Grupul stă în cerc. Fiecare persoană îşi pronunţă numele şi în acelaşi timp face o anumită
acţiune. Restul grupului răspunde şi copiază respectiva acţiune.
Exemple:
“Numele meu este Debbie!” (fac un pas în faţă şi bat din palme, imitând gura unui crocodil)
“Bun venit, Debbie!” (grupul face un pas în faţă şi bat din palme imitând gura unui crocodil)
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Jocul numelui B (5 - 10 minute)
Grupul stă în cerc. O minge (sau ceva similar) este pasată în cerc. Atunci când o persoană
primeşte mingea, îşi pronunţă numele şi aruncă mingea la altcineva.

Variaţie

•
•

Adăugaţi mai multe întrebări, ca de exemplu, De ce vă aflaţi
aici azi? Care este culoarea dvs. preferată?
Acesta poate fi utilizat şi ca exerciţiu de evaluare, în forma în
care se pune o întrebare şi fiecare persoană dă un răspuns
atunci când primeşte mingea

Jocul numelui C (15 minute)
Grupul este împărţit în perechi. În fiecare dintre perechi, fiecărui participant i se cere să afle 4
lucruri despre cealaltă persoană.
1.
2.
3.
4.

Numele
Locul de muncă
Ce îşi doresc de la curs
Animalul cu care seamănă cel mai mult ca personalitate

După 5 minute, fiecare persoană trebuie să prezinte informaţia pe care a aflat-o despre
coleg(ă).
Acest joc de energizare funcţionează bine ca mod de evaluare a aşteptărilor participanţilor de
la curs.
Misiune imposibilă (5 minute)
Formulaţi o listă de informaţii, fie pe flipchart sau pregătită anterior, în care fiecare participant
să găsească:
De exemplu:
• O persoană care vorbeşte mai mult de 4 limbi
• O persoană care a întâlnit o persoană faimoasă
• O persoană care face călărie
• Pot fi adăugate tot felul de informaţii la acestea
Daţi participanţilor 3 minute pentru a completa lista proprie, răspunzând la toate întrebările.
Numărul întrebărilor şi timpul de răspuns trebuie adaptate la mărimea grupului. Acest
exerciţiu ajută la înlăturarea barierelor dintre participanţi şi la a-i ajuta să realizeze ce au în
comun.
Coşul cu fructe (5 minute)
Aşezaţi scaunele în cerc. Formatorul trece pe lângă scaune şi dă fiecărei persoane numele a
trei fructe, de ex.:
Persoana 1
Portocală

Persoana 2
Mango Kiwi

Persoana 3
Portocală

Persoana 4
Mango Kiwi

Persoana 5
Portocală

Persoana 6
Mango Kiwi
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O persoană rămâne în mijloc, fără scaun. Atunci când numele unui fruct este rostit, toţi cei care
au acel nume se ridică şi schimbă scaunele cu ceilalţi. Persoana din mijloc trebuie să încerce să
se aşeze pe unul dintre scaunele goale. Întotdeauna va rămâne o persoană în mijloc. Atunci
când cineva spune „coş cu fructe!”, toţi participanţii se ridică şi schimbă scaunele între ei. Acest
exerciţiu poate fi bine venit după masa de prânz, când tuturor le este somn!
Jocuri care promovează discuţiile cu sens
Secretul meu (10 minute)
1. Cereţi fiecărui participant să noteze un secret pe o bucată de hârtie, ceva ce nu au mai
spus nimănui. Pe spatele hârtiei, îşi scrie fiecare numele. Formatorul asigură grupul că
nimeni nu le va vedea secretele.
2. După ce toţi au scris secretul, formatorul le cere ca fiecare să schimbe secretul propriu
cu secretul persoanei de lângă el. ESTE INTERZIS SĂ DESCHIDĂ HÂRTIA.
3. Apoi fiecare schimbă secretul pe care îl are în mână acum cu cel al altcuiva. ESTE
INTERZIS SĂ DESCHIDĂ HÂRTIA.
4. După ce fac acest lucru de câteva ori, formatorul strânge toate secretele şi îl dă pe
fiecare persoanei căreia îi aparţine.
Sugestii pentru formatori
Formatorul trebuie să se asigure că are tot timpul controlul în acest exerciţiu şi că nimeni nu
citeşte vreuna dintre hârtiile pe care le primeşte. După ce fiecare dintre participanţi a primit
înapoi secretul propriu, formatorul discută şi evaluează cum a fost pentru fiecare să se
gândească că altcineva ar putea să îi citească secretul. Unii dintre ei s-ar putea simţi stresaţi de
ideea de a-şi încredinţa secretele altcuiva şi ar putea fi puţin nervoşi după ce formatorul îi
asigură că nu au motive să se îngrijoreze, ca apoi să le ceară să-şi dea secretul unei alte
persoane.
Scopul exerciţiului este ca participanţii să înţeleagă cât de dificil este să încredinţezi un secret
altcuiva şi cum te face să te simţi faptul de a da secretul propriu de la o persoană la alta, cu
riscul ca acesta să fie divulgat. Victimele traficului au adeseori dificultăţi de a povesti ce li s-a
întâmplat şi odată ce au spus cuiva propria poveste, aceasta va fi cunoscută de mai multe
persoane (profesionişti) şi fiecare dintre ei va şti cui aparţine acel secret.
Lămâile (10 minute)
În pregătirea acestui exerciţiu, formatorul are nevoie de suficiente lămâi (sau un alt tip de
fruct de acest fel) pentru fiecare participant.
1. Fiecare persoană îşi ia o lămâie.
2. Fiecare petrece timp analizând lămâia, privindu-i forma, culoarea, imperfecţiunile etc.
3. După câteva minute, formatorul strânge lămâile într-o pungă. Apoi formatorul goleşte
punga în mijlocul camerei şi cere grupului să găsească propria lămâie.
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Sugestii pentru formatori
Acest exerciţiu este întotdeauna foarte interesant deoarece în cele mai multe dintre cazuri
toată lumea îşi va găsi propria lămâie. Formatorul poate întreba dacă fiecare şi-a găsit propria
lămâie şi dacă sunt surprinşi că au găsit-o. După această etapă, se poate porni o scurtă discuţie
pe marginea ideii că deşi lucrurile şi oamenii arată la fel, suntem cu toţii foarte diferiţi şi am
crescut în diferite feluri.
Presupuneri (25 minute)
1. Înainte ca training-ul să înceapă, scrieţi pe flipchart patru propoziţii despre dvs., cel
puţin una dintre acestea fiind adevărată şi cel puţin una falsă. Cereţi grupului ca întreg
să ghicească cele adevărate şi cele false – nu daţi răspunsul corect încă.
2. Apoi cereţi-le ca fiecare să scrie 4 propoziţii despre sine cu aceleaşi reguli, după care să
găsească un partener care nu îl cunoaşte foarte bine şi să facă schimb de hârtii.
3. După ce au primit hârtia partenerului, trebuie să ghicească propoziţiile adevărate şi
cele false şi să spună ce anume i-a condus la acest răspuns. Partenerul nu trebuie să
spună încă dacă presupunerea a fost corectă sau greşită, însă este nevoie să ajute la
înţelegerea ideilor care au stat la baza propoziţiilor. Apoi pot corecta sau confirma
presupunerile, după care schimbă rolurile.
4. Întoarceţi-vă în grupul mare şi întrebaţi grupul care consideră că este puterea
asumpţiilor. Cu toţii facem presupuneri mereu; acestea sunt un fel de „scurtătură”
socială, care ne ajută să ne adaptăm. Totuşi, este bine să fim conştienţi de
presupunerile pe care le facem.
5. Spuneţi-le care dintre propoziţiile despre dvs. au fost adevărate şi care false!
Sugestii pentru formatori
Scopul acestui exerciţiu este de a învăţa grupul că presupunerile pot umbri raţiunea şi este
nevoie să fie puse sub semnul întrebării în manieră deschisă. De asemenea, acesta ajută
membrii grupului să înveţe mai multe unii despre alţii, ceea ce conduce la o mai bună muncă
împreună.

Pagini web utile pentru jocuri şi exerciţii:
http://www.icebreakers.ws/medium-group
https://www.businesstrainingworks.com/training-resources/freeicebreakers
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_76.htm
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Fişa de lucru 5A

Liste pentru pregătirea cursului

Aceste liste vă pot ajuta la pregătirea sesiunii sau a programului de training. Criteriile trebuie
să acopere tot ceea ce aveţi nevoie pentru a facilita un curs; totuşi, în funcţie de mărimea
acestuia, va fi nevoie să adăugaţi sau să eliminaţi unele dintre ele.
Lista 1
Evaluarea nevoii de training
Există o nevoie pentru acest curs?
Evaluare
1. Nevoia de acest curs
2. Stabilirea scopurilor
cursului

3. Structura cursului

4. Conţinut

5. Monitorizare şi
evaluare

Criterii
1.1 este grupul un grup-ţintă?
1.2 s-au mai făcut astfel de activităţi?
2.1 investigaţi nevoile de învăţare
2.2 stabiliţi profilul grupului (cine are nevoie de
acest curs) şi anticipaţi nivelul lor de
cunoştinţe
2.3 stabiliţi scopuri şi obiective, consultându-vă
cu cei care plătesc cursul
3.1 identificaţi timpul necesar pentru curs (o zi, 2
zile, o săptămână)
3.2 stabiliţi module sau sesiuni

Realizat

4.1 stabiliţi puncte cheie de învăţare
4.2 stabiliţi cunoştinţele şi creaţi exerciţii
potrivite
4.3 construiţi programul incluzând materiale
vizuale
5.1 care sunt rezultatele anticipate?
5.2 cum vor fi monitorizate rezultatele?
5.3 cum se va evalua cursul şi impactul acestuia?
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Lista 2
Dezvoltarea unui program
Mai jos este prezentat un model de program – îl veţi putea găsi de ajutor pentru a dezvolta un
program similar pentru o întreagă zi de curs.
Interval

Conţinut

10.00-11.00

Introducere
1. introducere
2. nevoi şi
aşteptări
3. contract de
învăţare

Metode

Materiale
necesare

1. Jocul numelui
2. Scrieţi ce anume
aşteptaţi de la acest
curs
3. În grupuri, discutaţi
acordul de învăţate

Minge
Instrumente
de scris şi
hârtie

Cine
Ben

Lista 3
Toate lucrurile pe care le-aţi putea uita!
De făcut
De rezervat un loc pentru curs
De asigurat gustările
De pregătit toate materialele pentru ziua respectivă – copii ale suportului de
curs, inclusiv de rezervă

Realizat

Ştiu toţi participanţii unde se va ţine cursul şi de la ce oră? – de trimis anunţuri
Dacă aveţi invitaţi speciali, ştiu aceştia unde să vină şi la ce oră? Cum vă pot
contacta în caz că se întâmplă ceva?
De citit şi recitit toate materialele – asiguraţi-vă că ştiţi despre ce vorbiţi!
Ajungeţi la locaţie mai devreme pentru a pregăti totul
Aveţi:











Multe instrumente de scris
Hârtie
Flip chart
Computer – dacă aveţi nevoie
Proiector (dacă aveţi nevoie)
Prelungitor
Suport de curs
Copii ale testelor de evaluare
Pastă pentru lipit, bandă adezivă sau pioneze
Orice resurse suplimentare – cărţi/ postere/ pliante/ articole
din ziar

Lista de prezenţă – pentru a fi siguri că toată lumea se prezintă
Cineva cu care să discutaţi după curs – este întotdeauna bine să discuţi cu cineva
după un curs
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Lista 4
Spaţiul cursului
Unde se ţine cursul?
Câţi oameni sunt aşteptaţi?
Cine furnizează cursul?
Criterii
Este spaţiul suficient de mare pentru grup?

Comentarii

Realizat

Există spaţiu suplimentar/ o altă încăpere
pentru lucrul în grupuri mici sau pentru
rugăciune?

Are spaţiul toate facilităţile de care este
nevoie (prize, laptop, toaletă)?

Este suficientă lumină/ aer în spaţiu?

Este spaţiul situat într-un loc în care grupul să
se simtă liber să vorbească deschis?

Este un loc pentru masa de prânz?

Este locaţia accesibilizată pentru persoane cu
dizabilităţi?
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MODUL 6
EVALUARE ŞI RESURSE
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Exerciţiul 6.1

Evaluare

Obiectiv
Analiza critică a sesiunii de formare şi identificarea ariilor care pot fi îmbunătăţite
Formatul workshop-ului

Întregul grup

Timp

35 minute

Materiale

Instrumente de scris, hârtie

Instrucţiuni
1. Aşezaţi un obiect (ex., scaun) în centrul încăperii. Puneţi grupului o intrebare
referitoare la curs şi membrii se vor muta în consecinţă. Cea mai mare notă = cel mai
aproape de scaun, cea mai mică notă = cel mai departe de scaun. Cereţi-le să rămână
fiecare în poziţie. (10 minute)
2. Mergeţi în jurul grupului şi spuneţi-le că atunci când atingeţi pe cineva pe umăr, acea
persoană este rugată să vă dea feedback referitor la motivul pentru care a ales să stea
unde este. (10 minute)
3. Desenaţi un grafic (ca în exemplul de mai jos), împărţit în secţiuni. Daţi un titlu fiecărei
părţi, reprezentativ pentru criteriul pe care doriţi să îl evaluaţi, de ex., conţinutul
prezentat de formator, ritmul sesiunii, spaţiul de lucru etc. Numărul de secţiuni va
depinde de numărul criteriilor.
4. Cereţi participanţilor să-şi pună iniţialele numelui pe grafic, în mijloc fiind nota cea mai
mare = 1 şi spre margini nota cea mai mică = 5. (10 minute)

5

ritm

conținut
1

exercițiu 1

spațiu de
lucru

Variaţie
Dacă doriţi o evaluare mai formală, puteţi utiliza evaluări scrise. Luaţi ca
exemple fişele de lucru 5A şi 5B de la finalul manualului.
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Sugestii pentru formatori
Este foarte important să evaluaţi cursul. Acest lucru vă poate ajuta să oferiţi un curs mai bun
într-o sesiune viitoare. Întrebând participanţii ce consideră că a fost util şi ce consideră că nu a
fost, vă puteţi face o idee asupra a ceea ce este nevoie să includeţi şi ce să excludeţi data
următoare. Dând participanţilor posibilitatea de a evalua cursul, le daţi şi posibilitatea de a da
un feedback, de a „da afară” frustrările, de a sumariza. Traficul de copii este un subiect sensibil
şi trebuie să vă asiguraţi că fiecare participant pleacă cu un sentiment de confort, şi nu
îngrijorat sau supărat. Ascultându-le opiniile, participanţii se vor simţi valorizaţi şi respectaţi şi
acest fapt este vital deoarece formatorul nu trebuie să considere că este sursa tuturor
informaţiilor şi trebuie să fie pregătit să primească feedback şi critici.
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Fişa de lucru 6A

Inventar de reacţii
Pentru ce organizaţie lucraţi/ faceţi voluntariat?

Pentru fiecare întrebare, puneţi un semn în căsuţa corespunzătoare scorului care reprezintă
cel mai bine felul în care vă simţiţi în raport cu întrebarea azi. De asemenea, vă rugăm să
comentaţi motivele pentru care aţi dat scorul respectiv.
6

5

4

Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele

3

2

1

Am învăţat puţine lucruri

Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivele pentru care aţi dat acest scor

6

5

4

Stimulativ

3

2

1

Plictisitor

Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivele pentru care aţi dat acest scor

6

5

4

Util în munca mea

3

2

1

Inutil

Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivele pentru care aţi dat acest scor

6
Discuţii ample

5

4

3

2

1

Discuţii limitate

Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivele pentru care aţi dat acest scor
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6

5

4

Solicitant

3

2

1

Nesolicitant

Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivele pentru care aţi dat acest scor

6

5

4

Bine prezentat

3

2

1

Slab prezent

Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivele pentru care aţi dat acest scor

6

5

4

Bine încadrat în timp

3

2

1

Prea condensat

Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivele pentru care aţi dat acest scor

6

5

4

Nivel bun de activism

3

2

1

Nivel slab de activism

Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivele pentru care aţi dat acest scor

Aş recomanda cursul colegilor mei: DA/ NU
ALTE COMENTARII?

114

Fişa de lucru 6B

Formular de evaluare: Formare de formatori

Data: ___________________
Nume: __________________

Organizaţie: _______________________________

Aţi discutat nevoile dvs. de învăţare pentru domeniul acesta cu directorul dvs. înainte de
a participa la acest curs?

Ce anume a fost cel mai util pentru dvs. din conţinutul cursului?

Ce anume a fost cel mai puţin util pentru dvs. din conţinutul cursului?

În ce mod v-a satisfăcut cursul nevoile?

Cum am putea îmbunătăţi cursul?

Aţi identificat şi alte nevoi de training în acest domeniu? Dacă da, vă rugăm enumeraţi.

Ce anume din ceea ce aţi învăţat în acest curs, veţi utiliza în propria muncă (dacă este
cazul)? Vă rugăm descrieţi.

115

Cu anume veţi împărtăşi ceea ce aţi învăţat la acest curs la locul de muncă sau în echipa din
care faceţi parte?
Vă rugăm bifaţi căsuţele corespunzătoare.
Excelent
Bine Potrivit Slab Foarte slab
Vă rugăm bifaţi căsuţele corespunzătoare.

Excelent Bine Potrivit Slab Foarte
slab

Cât de utilă a fost informaţia primită
înainte de curs?
Cum a fost organizarea practică a cursului?
Cum evaluaţi locaţia?
În ce măsură cursul şi-a atins scopurile şi
rezultatele propuse?
Cum evaluaţi nivelul dvs. de cunoştinţe pe
tema aceasta înainte de a participa la curs?
Cum evaluaţi nivelul dvs. de cunoştinţe pe
tema aceasta după participarea la curs?
Cât de interesant a fost cursul?
Cum evaluaţi mărimea grupului de
participanţi la curs?
Cum evaluaţi lungimea cursului?
Cum evaluaţi ritmul cursului?
Cât de adecvat a fost cursul pentru acest
nivel?
În ce măsură a oferit cursul amestecul
potrivit de cunoştinţe şi modalităţi de a le
utiliza?
Cum evaluaţi standardul prezentării?
În ce măsură credeţi că formatorii s-au
asigurat că fiecare participant a putut
contribui aşa cum a dorit?
În ce măsură credeţi că formatorii v-au
ajutat să vă gândiţi la persoane cu diferite
nevoi şi origini?
Cum a fost amestecul de informaţii şi
activităţi?
Cum evaluaţi oportunităţile de a pune
întrebări?
Cât de relevant a fost cursul pentru munca
dvs.?
În ce măsură aţi contribuit dvs. la atingerea
scopurilor şi obiectivelor cursului?
În ce măsură aţi contribuit la munca în
grup?
Vă rugăm să folosiţi acest spaţiu pentru a detalia oricare dintre punctele de mai sus.
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Fişa de lucru 6C

Lista de resurse

Ghiduri utile
Anti Slavery International, Child Domestic Workers: A Handbook on Good Practice in
Programme Interventions, 2005
Broadbent, C. Safeguarding Children from Abroad, including private fostering and the use
of interpreters, 2010
Dottridge, M, A Handbook on Planning Projects to Prevent Child Trafficking. Terre des
Hommes, 2007
IOM, The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking, 2007
Jackson, E and Wernham, M, Child Protection and Policies and Procedures Toolkit: how to
create a child-safe organisation, 2005
King, S, Child-Safe Organisations Training Toolkit: a practical child protection resource for
grassroots organisations, 2006
UNICEF Innocenti Research Centre, UNICEF Guidelines on the Protection of Child Victims of
Trafficking, 2006
World Health Organisation, Preventing Child Maltreatment: A guide to taking action and
generating evidence, 2006
Lecturi suplimentare
Dotteridge, M, Kids As Commodities? Child trafficking and what to do about it, Terres Des
Hommes, 2004
ECPAT International, Global Monitoring reports
Hashim, I.M., The Positive and Negatives of Children’s Independent Migration: Assessing
the Evidence & the Debates, 2006
US State Dept – Office to Monitor & Combat Trafficking In Persons, 2016 Trafficking in
Persons Report, 2016
Toate documentele de mai sus sunt disponibile în format electronic.
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Pagini web utile
Anti-Slavery International

www.antislavery.org

Child Rights Information Network

www.crin.org

ECPAT International

www.ecpat.net

Free the Slaves

www.freetheslaves.net

International Labour Organisation (ILO)

www.ilo.org

International Organisation for Migration (IOM)

www.iom.org

International Social Services

www.iss-ssi.org

Save The Children

www.savethechildren.org

UNHCR

www.unhcr.org

UNICEF

www.unicef.org
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ANEXA A: FIȘA DE INFORMAȚII MALTA
Prezentare generală
“Malta este o țară sursă și de destinație pentru femei și copii supuși traficului sexual și o țară
de destinație pentru femei și bărbați supuși traficului de muncă. Femeile victime ale traficului
sexual provin în principal din China, Ungaria, Polonia, România, Rusia și Ucraina. Femeile și
copiii din Malta au fost și ei supuși traficului sexual în țară. Victimele muncii forțate provin în
mare parte din China, Indonezia, Filipine si Vietnam. Femeile din Asia de Sud-Est care lucrează
în calitate de lucrători casnici, chinezi care lucrează în saloane de masaj, si femei din Europa
Centrală și de Est care lucrează în cluburi de noapte, reprezintă grupurile de populație
vulnerabile la exploatare. Copiii femeilor care sunt prostituate, inclusiv ai părinților
dependenți de droguri, sunt vulnerabili la traficul sexual în Malta. Există aproximativ 5.000 de
imigranți ilegali din țările africane care locuiesc în Malta care ar putea fi vulnerabili la traficul
de pe piața informală a muncii din țară.” 16
Principalele lacune
Guvernul Maltei a făcut unele modificări și îmbunătățiri ale situației copiilor vulnerabili care
ajung în această țară, dar încă mai are pași de făcut pentru stabilirea unor standarde de
protecție a copiilor.
Guvernul maltez s-a angajat în direcția deschiderii societății, sărbătoririi diversității,
recunoașterii realităților sociale din jurul nostru, prețuirii identității malteze, fără discriminare,
pentru a se asigura egalitatea și respectul față de grupurile minoritare și mai presus de toate,
pentru a proteja drepturile fundamentale ale omului și libertățile tuturor.
Accesul la educație
Solicitanții de azil și beneficiarii de protecție subsidiară au acces gratuit la educația formală și
la serviciile de îngrijire a sănătății oferite la nivel național. “Toți rezidenții statelor UE (inclusiv
cetățenii unor state terțe) au dreptul să urmeze un curs de formare, inclusiv de formare
profesională. Singura condiție este ca individul să aibă un certificat de înregistrare sau
permisul de ședere, care trebuie să fie furnizat în conformitate cu această condiție odată cu
prezentarea unui pașaport valabil, dovada asigurării de sănătate, precum și dovada unor
resurse financiare suficiente, astfel încât să se evite recurgerea la asistență socială.” 17
Se asigură, de asemenea, furnizarea de educație pentru cursanții din familii de migranți și care
nu pot comunica în limba malteză și engleză. 18
Accesul la asistență medicală
Migranții sunt adesea nefamiliarizați cu sistemul național de îngrijire a sănătății și nu știu cum,
când și unde să caute ajutor. Bariere lingvistice pot împiedica, de asemenea, utilizarea
serviciilor de sănătate. Profesioniștii din domeniul sănătății se confruntă cu noi provocări
datorită diferențelor culturale în explicarea cauzei bolii și în interpretarea simptomelor.
Diversitatea culturală în domeniul îngrijirii sănătății reprezintă o provocare pentru furnizorii de

16

Raportul Traficarea persoanelor 2015 (2015 Trafficking in Persons Report)
http://www.state.gov/documents/organization/243560.pdf page 239
17 Integrarea soțiilor și copiilor imigranților (Integration of Immigrant spouses and children, Integration-Pan European
Research) http://malta.iom.int/sites/default/files/Integration/Pan%20European%20Research%20%20Integration%20of%20Immigrant%20Spouses%20and%20Children.pdf
18https://education.gov.mt/en/Documents/Provision%20of%20Education%20for%20learners%20from%20a%20mi
grant%20background%20and%20who%20cannot%20communicate%20in%20Maltese%20and%20English.pdf
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servicii care trebuie să gestioneze diferențele complexe în ceea ce pivește stilurile de
comunicare, atitudinile, dar și legat de așteptări.19
Pentru solicitanții de azil aflați în detenție s-ar putea considera că accesul la asistență medical
adecvată este mai dificil. Ceilalți se confruntă adesea cu obstacole instituționale care
împiedică accesul efectiv la serviciile medicale obișnuite, atunci când este necesar, inclusiv în
ajutor în situații de urgență: disponibilitatea limitată de transport, tranzacții informale pentru
medicină, barierele lingvistice, barierele culturale, etc.20.
Permisele de ședere (rezidență) în Malta: cetățenii statelor Non-UE sau ai țărilor terțe
Permisele de ședere sunt eliberate solicitanților proveniți din țări terțe (RTT), care au fost
acceptați să locuiască în Malta pentru un anumit scop, cum ar fi angajarea, auto-angajarea, din
motive de sănătate, de auto-suficiență economică, pensionare, studiu, reîntregirea familiei, pe
termen lung de ședere, de a trăi cu un partener, etc.
Permisele de ședere sunt valabile timp de un an, cu excepția cazului în solicitantul este
considerat un rezident pe termen lung (a se vedea mai jos). Valabilitatea permisului poate fi
mai scurtă în cazul în care scopul șederii are un anumit termen (de exemplu, studiază în Malta
pentru o perioadă limitată sau în cazul în care pașaportul expiră înainte de expirarea perioadei
de un an). În cazul în care permisul de ședere a expirat, solicitantul trebuie să aplice pentru
unul nou. Se plătește o sumă modică pentru taxele de permis de ședere. Reglementările
pentru permisul de ședere din Malta sunt emise de către Departamentul pentru Cetățenie și
Afaceri de expatriere și este obligatoriu să fie schimbe odată cu punerea în aplicare anticipată
a sistemului Cărții Albastre. Oricum, după cum reiese din documentele în vigoare, în
continuare se aplică următoarele regulamente în formularul de aplicare a permisului de ședere
(formularul 20 CEA - RTT poate fi descărcat de pe site-ul
http://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Home_Page.aspx).
Angajarea / Auto-angajarea în muncă / Motive de sănătate.
Candidatul care solicită un permis de ședere pentru angajarea în muncă, activități
independente sau din motive de sănătate trebuie să prezinte documentele necesare pentru
susținerea pretenției sale, cum ar fi o copie a unui permis de muncă pentru respectivul loc de
muncă, o copie a unui permis de muncă / licență de tranzacționare pentru auto-ocuparea în
câmpul muncii sau decizia de internare în spital ori certificatul medical, în caz de boală.
Persoane care se autosusțin din punct de vedere economic / Rentieri / Pensionari.
Candidații care solicită un permis de ședere în calitate de persoană care se poate autosusține
din punct de vedere economic, ca rentier sau pensionar, nu trebuie să prezinte documente
justificative cu privire la venituri și cazare. Solicitantul trebuie, totuși, să obțină o autorizație în
condițiile Schemei de Rezidență Permanentă de la Comisariatul veniturilor interne
(Commissioner of Inland Revenue - CIR) și trebuie să se aplice pentru un permis de ședere
uniform încadrat la această categorie. Trebuie, de asemenea, prezentată dovada asigurării de
sănătate pentru persoana în cauză și pentru membrii familiei acesteia.
Solicitanții proveniți din țări terțe care se autosusțin din punct de vedere economic, pot aplica
numai pentru un permis de ședere în cazul în care obțin rezidență temporară în Malta. Posibilii
aplicanți trebuie să depună odată cu cererea lor și o scrisoare prin care să ofere detalii cu
privire la trecutul lor și motivul (motivele) pentru care doresc să aibă acces la șederea
temporară în Malta. Astfel de cereri sunt luate în considerare de la caz la caz.

19

Strategia pentru înregistrarea solicitanților de azil și migranților ilegali (STRATEGY FOR THE RECEPTION OF
ASYLUM SEEKERS AND IRREGULAR MIGRANTS), http://bit.ly/1Wb3Cej
20 http://www.asylumineurope.org/reports/country/malta/reception-conditions/health-care

120

Solicitanții autosuficienți din punct de vedere economic trebuie să aibă un venit minim în
Malta de 13,976 € sau de 16,305 € în cazul în care solicitantul este căsătorit. O sumă
suplimentară de 2.329 € este necesară pentru fiecare dintre copiii solicitantului. Aceste sume
vizează exclusiv cheltuielile de cazare. Această categorie de solicitanți trebuie să prezinte, de
asemenea, dovada asigurării de sănătate pentru ei înșiși și pentru familia lor.
Pentru studii. Studenții admiși să studieze la Universitatea din Malta sau la un alt colegiu
privat, oficial autorizat să efectueze cursuri de învățământ superior, ar trebui să facă o
aplicație pentru obținerea unui permis de ședere pentru studiu. Solicitanții trebuie să prezinte
un pașaport valabil pe durata studiilor, o declarație parentală de autorizare a șederii unui
minor în Malta (dacă este cazul), dovada asigurării de sănătate, dovada de acceptare la
instituția de învățământ, dovada că dețin fonduri suficiente pe durata studiilor (inclusiv
costurile de școlarizare și cele de deplasare tur-retur), dovada unor cunoștințe suficiente a
limbii cursului care trebuie urmat, precum și dovada plății taxei de înscriere. Studenții trebuie
să fie supuși, de asemenea, unei evaluări a sănătății.
Studenții care iau cursuri de limba engleză (EFL / ESL) în Malta trebuie să facă o cerere de
obținere a permisului de ședere în cazul în care durata cursului lor este mai mare de 90 de zile
(perioada de viza). Cursanții ESL / EFL trebuie să prezinte un formular de cerere, 2 fotografii de
dimensiuni tip pașaport, o scrisoare de acceptare din partea instituției lor de învățământ,
dovada mijloacelor financiare de sprijin în timpul studiilor în Malta (48 € / zi), precum și dovada
asigurării de sănătate.
Ca partener. Persoanele care solicită un permis de ședere în calitate de partener (noncăsătorit) al unui cetățean maltez trebuie să furnizeze dovada unui venit stabil de cel puțin
8,736.82 € (sau salariul minim + 20%). Parteneriatul trebuie să fi subzistat pe o perioadă mai
mare de doi ani. Partenerul solicitant trebuie să furnizeze, de asemenea, dovada asigurării sale
de sănătate. Pentru informații suplimentare privind salariul minim, se poate accesa următorul
site: http://www.mywage.org/malta/home/salary/minimum-wage.
Reunificarea familiei. Cetățenii statelor terțe cu reședința legală în Malta pentru mai mult de
1 an pot solicita reunificarea membrilor familiei lor. Cei care doresc să vină pentru reunificarea
familiei trebuie să fie de 21 de ani sau mai în vârstă, iar copiii trebuie să fie de 18 ani sau mai
tineri.
Solicitanții din această categorie își pot sponsoriza membrii familiei doar în cazul în care au
perspective rezonabile de ședere permanentă în Malta, cazare și un venit stabil și regulat
echivalent cu salariul mediu în Malta (care era 14,565 € în 2010) + 20% pentru fiecare membru
al familiei reunite.
Atâta vreme cât membrii familiei solicitantului nu sunt o amenințare la adresa securității sau a
siguranței publice, acestora li se permite să se alăture membrului familiei (sponsor), să
primească un permis de ședere și să aibă acces la locuri de muncă, la desfășurarea de activități
independente, la servicii de orientare școlară și profesională etc. După cinci ani de la
acceptarea reunificării familiei în Malta, membrii familiei vor avea dreptul la un permis de
ședere autonom.
Statutul de ședere (reședință) pe termen lung – statusul respectiv se acordă persoanelor care
au reședința legală în Malta pentru o perioadă continuă de 5 ani. Starea șederii pe termen lung
este valabilă timp de 5 ani și poate fi reînnoită în mod automat la aplicare. Pentru a deveni un
resident pe termen lung trebuie ca solicitantul să furnizeze dovada că a locuit legal în Malta
timp de 5 ani, chiar înainte de cererea lui (în acest timp deținând unul dintre permisele de
ședere menționate mai sus pentru fiecare dintre acești ani de ședere). Solicitantul poate
părăsi insula în această perioadă, dar pentru o perioadă mai scurtă de 6 luni consecutive sau pe
o perioadă totală de 10 luni. Solicitantul trebuie să prezinte o listă, în ordine cronologică, a
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intrărilor și a plecărilor lui / ei din Malta în cursul acestei perioade de 5 ani, în conformitate cu
vizele din pașaport.
Solicitantul trebuie, de asemenea:
• să ateste că are resurse stabile și regulate, suficiente pentru el însuși și pentru membrii
familiei lui, echivalente cu salariul mediu (14,565 € în anul 2010) + 20% pentru fiecare
membru al familiei sale.
• să demonstreze că are cazare pentru cei 5 ani, care nu a fost împărțită cu persoane di
afara familiei sale. Solicitantul trebuie să prezinte, de asemenea, dovada asigurării de
sănătate.
• să participe la un curs, organizat de Corporația pentru Ocupare si Formare (ETC),
despre istoria socială, economică, culturală și demografică și despre mediul statului
Malta, derulat pe o perioadă de cel puțin 100 de ore. Solicitanții trebuie să participle
apoi la un examen, iar rezultatul să corepundă unui punctaj de trecere de 75%.
• să fie evaluat Cadrul calificărilor malteze de nivel 2 în limba engleză sau malteză sau și
să primească un punctaj de trecere de 75%.
• să prezinte o scrisoare unde își detaliază istoria de când a ajuns în Malta, inclusiv
motivele pentru care a venit și a rămas, traiectoria profesională în acest interval și
pozițiile profesionale actuale și anterioare ale solicitantului și membrii familiei sale în
această țară.
Cetățenii țărilor terțe cu permise de ședere pe termen lung în alte state membre UE.
Rezidenții pe termen lung ai altor state membre UE, cetățeni ai unor state terțe, pot locui în
Malta pentru o perioadă mai mare de 3 luni, atâta timp cât sunt angajați sau sunt persoane
care desfășoară activități independente, urmărind programme de studii sau de formare
profesională în Malta sau pentru un alt scop specificat, pentru care trebuie să furnizeze
documente justificative.
Solicitantul de ședere aflat în această situație trebuie să completeze formularul de cerere (20
CEA – RTT) pentru obținerea permisului de ședere în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în
Malta și trebuie să furnizeze dovada de cazare și a asigurării de sănătate.
El trebuie să furnizeze, de asemenea, dovada unor resurse suficiente pentru el însuși și pentru
membrii săi de familie, care să fie echivalent cu salariul mediu (14,565 € în 2010) + 20% pentru
fiecare membru al familiei sale, o dovadă de competență în limba engleză sau malteză, dovada
permisului de ședere pe termen lung obținut din partea unui alt stat membru UE.
Solicitanții de ședere (reședință) proveniți din țări terțe și căsătoriți cu cetățeni maltezi.
Solicitanții (în vârstă de peste 21 de ani) căsătoriți cu cetățeni maltezi sau copiii rezidenților
maltezi cu vârsta de sub 18 ani, sunt scutiți de cerințele obținerii permisului de ședere. Acestor
persoane li se eliberează un permis de ședere care să reflecte statutul lor specific, permis
valabil timp de 5 ani sau până la expirarea pașaportului acestora.
Mai multe informații despre aceste reglementări pot fi accesate pe site-ul: http://www.expatquotes.com/guides/malta/visas-and-permits/residence-permits-non-eu-or-third-countrynationals.htm.
Legislație națională
• Actul de lege privind copiii și persoanele tinere - Legea referitoare la îngrijire (Children
and Young Persons - Care Orders – Act)
• Codul penal (capitolul 9 al legilor din Malta) - acoperirea traficului (Criminal Code Chapter 9 of the laws of Malta - Covers trafficking)
• Codul penal maltez concentrat asupra crimelor împotriva umanității și crimelor de
război și titlul privind Crimele împotriva Păcii și Onoarei familiilor și contra bunelor
moravuri (Maltese Criminal Code focusing on Crimes Against Humanity and War Crimes
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•
•
•
•

and the Title addressing Crimes Against the Peace and Honour of Families and Against
Morals).
Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (Council
of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings)
Directiva UE pentru 2011/36 / UE privind prevenirea și combaterea traficului de ființe
umane și protejarea victimelor acestuia (EU Directive 2011/36/EU on Preventing and
Combating trafficking in Human beings and protecting its victims)
Ordonanța traficului sclavilor albi (eliminarea) (Cap. 63 din Legislația Maltei) (White
Slaves Traffic (Suppression) Ordinance - Cap. 63 of the Laws of Malta)
Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în
special femei și copii (Protocol to Prevent, Suppress & Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children), 2000

Agentii guvernamentale
•
•
•
•
•
•
•

Biroul Comisiei pentru refugiați (Office of the Refugee Commission)
Corporația formării pentru ocuparea forței de muncă (servicii care nu se limitează la
solicitanții de azil / refugiați / etc.) (Employment Training Corporation )
Agenția pentru bunăstarea solicitanților de azil (Agency for the Welfare of Asylum
Seekers - AWAS)
Comisia Națională pentru Promovarea Egalității (National Comission for the Promotion
of Equality)
Unitatea cetățenilor țărilor terțe, Ministerul Educației (Third-Country Nationals Unit,
Ministry of Education)
Biroul de legătură pentru sănătatea migrantului (Migrant Health Liaison Office)
Poliția de imigrație (Immigration Police)

Organizații non-guvernamentale și asociații caritabile
•

Asociația Femeilor Migrante Malta - Migrant Women Association Malta: M:
+35679528945, E: migrantwomenmalta@gmail.com

•

Comisia emigranților Malta - Malta Emigrants Commission: Dar l-Emigrant, Castille
Place, Valletta VLT01, Malta, T: +35621222644, +35621232545, +35621240255, F:
+35621240022, E: mecmalta@vol.net.mt

•

Comisia emigranților & Refugiații Gozo - Emigrants Commission & Refugees
Gozo : Dar l-Emigrant, Castille Place, Valletta VLT01, Malta, T: 35621222644,
35621232545, 35621240255, F: 35621240022, E: mecmalta@vol.net.mt

•

Conectare Africa - Connect Africa: Triq Hal Far-, Zurrieq ZRQ2609, Malta, E:
info@peacelab.org

•

Fondul social islamic, Finanțe - Islamic Social Fund, Finance: Malta Garrison Chapel,
Castille Place, Valletta VLT1063, Malta, T: +35621224525

•

Fundația Aditus 'Rhea Bldg' - Aditus Foundation 'Rhea Bldg': 1A, Triq este-Santissima
Trinità, Ħamrun MRS 2280 Malta +356 2010 6295 2010 6296 +356 info@aditus.org.mt

•

Fundația Alianța – Alliance Foundation: 367, Mdina Road, Qormi QRM901, Malta, T:
35699330334, E: info@alliancefoundation.net, http://www.alliancefoundation.net

•

Fundația internațională trans-culturală - Cross Cultural International Foundation: 24
Triq Bormla, Paola PLA1900, M: 35699525292, E: info@ccifmt.org,
https://www.ccifmt.org
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•

Fundația pentru adăpost și suport al migranților - Foundation for Shelter and
Support to Migrants: 2, John F. Marks Street, San Gwann SGN1233, Malta, T: 21223671
M: 79223671, E: do@fsmmalta.org

•

Fundația președintelui pentru bunăstarea societății - President’s Foundation for the
Wellbeing of Society San Anton Palace, Attard, Malta, T: +35621484662, E:
pfws.opr@gov.mt

•

Integra: 124, Dinja Wahda, Dinja Wahda, St. Ursula Street, Valletta, Malta. E:
integrafoundation@gmail.com

•

Kopin Malta: Suite 2b, 195 Triq In-Naxxar, San Gwann SGN9029, T: 35627567460

•

Laboratorul de pace al Papei Ioan al XXIII-lea - Pope John XXIII Peace Laboratory:
Triq Hal Far-, Zurrieq ZRQ2609, Malta, E: info@peacelab.org

•

Oameni pentru Schimbare - People for Change: 176, San Giljan Triq, San Gwan,
SGN2803, 35627780045, info@pfcmalta.org

•

Platforma organizațiilor pentru drepturile omului în Malta - Platform of Human
Rights Organisations in Malta: Old Mint Street, Valletta, T: +35620106295, E:
info@humanrightsplatform.org.mt

•

Rețeaua a treia țară – Third Country Network: 2, John F. Marks Street, San Gwann
SGN1233 T: 35621375862, M: 35699273597, E: info@tsnmalta.org

•

Rețeaua migranților pentru egalitate - Migrants’ Network for Equality: E:
mnemalta@gmail.com

•

Ridică-teStai sus! - GetUpStandUp !; 108, Howard Street, Sliema, Malta, M:
35699613869, E: info@getupstandup.org.mt, www.getupstandup.org.mt

•

Servicii iezuite pentru refugiați - Jesuit Refugee Services (JRS): 50, St Aloysius
'Complex sportiv, Triq ix-Xorro, B'Kara BKR1631, Malta 35621442751
info@jrsmalta.org

•

Societatea Crucea Roșie malteză - Malta Red Cross Society: 104, St Ursula Street,
Valletta VLT1234 T: 35621222645, 35621221022, 35627221022

•

SOS Malta: Santa Venera office: 10, Triq il-Ward Santa Venera SVR1640, Tel:
+35621244123, Fax: 21224742, info@sosmalta.org

•

Stație de ajutor offshore pentru migranți - Migrant Offshore Aid Station: Triq San
Trofimu 7, Sliema SLM1119, Malta www.moas.eu

124

Resurse utile
•

Aditus Foundation (2014): Child protection (out of home care) bill: What protection for
unaccompanied asylum-seeking children?

•

Aditus Foundation, (2014): Malta Integration Network: A way forward for a National
Integration Policy in Malta.

•

Aditus Foundation, (2014): Unaccompanied Minor Asylum-Seekers in Malta: A
Technical Report on Age Assessment and Legal Guardianship Procedures.

•

AIDA national report (2014, May), Malta.

•

ECRE Weekly bulletin, (20 June 2014): Malta has not yet taken steps required by ECtHR
to improve detention system, updated AIDA report shows

•

EMCC (2013): New Rules Against Employing Third Country Nationals, Malta. Available
at: www.eurofund.europe.eu

•

Farrugia, R. (2012): State responsibility for human trafficking – perspectives from
Malta, Journal of Money Laundering Control, Vol. 15 Iss: 2, pp.142-152

•
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•

Joint IOM - UNHCR Technical Mission (2014): Unaccompanied Migrant and Refugee
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•

Ministry for Education and Employment (October 2014): Respect for All Framework.

•

National Commission for the Promotion of Equality (2011): Immigrant and Ethnic
Minority Groups and Housing in Malta - Research Report.

•

National Commission for the Promotion of Equality, (2014): Annual Report 2014.

•

Pace, Ch., Carabott, J., Dibben, A. & Micallef, E. (2009): Unaccompanied Minors in
Malta: Their Numbers and the Policies and Arrangements for their Reception, Return
and Integration. A study conducted at the request of the European Migration Network,
Malta

•

The People for Change Foundation (2015): Malta Human Rights Report 2015: Creating
change for people, preparing people for change.

•

Third Country Voices: A research study on the experiences and challenges of third
country nationals communities and organisations in Malta. Available at:
www.academia.edu
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ANEXA B: Fișa de informații România
Prezentare generală
România este o țară situată în sud-estul Europei Centrale, învecinată cu Bulgaria, Serbia,
Ungaria și Republica Moldova. Românii constituie principala comunitate etnică, reprezentând
88,6% din totalul populației. Alte grupuri etnice majore din România includ maghiari,
ucraineni, germani, turci, ruși și tătari.
Societatea românească împărtășește și promovează valori precum: toleranța, generozitatea,
educația, comportamentul civilizat, sociabilitatea, munca, onestitatea, perseverența și
ospitalitatea. Statul român promovează și apără drepturile și libertățile fundamentale ale
omului, pluralismul, valorile democratice, drepturile minorităților, multiculturalismul și
principiile unei societăți deschise – transparență, activism civic, pluralitatea opiniilor și
intereselor. 21
România este o țară sursă, de tranzit și de destinație pentru bărbați, femei și copii supuși
traficului de forță de muncă și pentru femeile și copiii supuși traficului sexual. Românii
reprezintă o sursă importantă de victime ale traficului sexual și de muncă care ajung în Europa
de Vest (în special în Regatul Unit, Italia, Spania și Franța) și în Europa Centrală și de Sud (în
special Republica Cehă, Ungaria și Grecia). Bărbați, femei și copii proveniți din România sunt
supuși traficului forței de muncă în agricultură, construcții, servicii casnice, hoteluri și fabrici,
iar alții sunt împinși sau forțați să cerșească și să fure atât în România cât și în alte țări
europene. Femei și copii din România ajung victime ale traficului sexual în România și în alte
țări europene. Adesea, victimele activităților infracționale forțate și cerșetoriei forțate sunt
copiii de etnie roma. România este o țară de destinație pentru un număr limitat de victime ale
traficului extern, incluzând victimele traficului sexual din Moldova și Polonia și victimele
traficului forței de muncă din Bangladesh și Serbia. 22
Cetățenii țărilor terțe cu drept de ședere în România și care au decis să lucreze, să studieze, să
se reunească cu familia sau să facă afaceri în România, cel puțin pentru o anumită perioadă de
timp, au drepturi și acces la servicii în România care să-i ajute să se adapteze și să se integreze
în societatea gazdă. 23
Principalele lacune
În conformitate Raportul privind traficul de persoane, “Guvernul României nu respectă în
totalitate standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane; cu toate acestea, se
fac eforturi semnificative pentru a face acest lucru. Guvernul a demonstrat că face mari
eforturi de a aplica legea, dar s-au emis sentințe blânde sau condamnări cu suspendare pentru
astfel de acte, ceea ce nu i-a descurajat suficient pe traficanți și nici nu a oferit siguranță
victimelor după eliberarea traficanților. Guvernul a identificat un număr mare de victime, dar
instituțiile publice și private au asistat doar jumătate dintre acestea. Guvernul nu a oferit
fonduri ONG-urilor profilate pe asistența victimelor, iar victimele au avut dificultăți în
obținerea serviciilor medicale, consilierii psihologice și daunelor cerute traficanților de către
21

BINE AȚI VENIT ÎN ROMÂNIA! Ghid de informare pentru cetățenii țărilor terțe (WELCOME TO ROMANIA!
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/ghid%20Bun%20venit%20in%
20Romania%20in%20limba%20engleza.pdf
21 TIP report http://romania.usembassy.gov/2015-tip-en.html
21http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/ghid%20Bun%20venit%20in
%20Romania%20in%20limba%20engleza.pdfInformation Guide for Third –country Nationals), ediția a 2-a,
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/ghid%20Bun%20venit%20in%
20Romania%20in%20limba%20engleza.pdf
22 TIP report http://romania.usembassy.gov/2015-tip-en.html
23http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/ghid%20Bun%20venit%20in
%20Romania%20in%20limba%20engleza.pdf
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victime. Unele victime care au fost trimise înapoi acasă (la domiciliu) de către guvern, în loc să
fie plasate în centre (adăposturi) pentru protecția acestora, au fost din nou supuse traficului
de către membri ai familiei lor.” 24
Legislația națională cu referire la traficul de copii, drepturile copiilor și de luptă
împotriva oricărui tip de exploatare a copiilor

1. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu
modificările ulterioare
2. Hotărârea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a
copiilor români nesupravegheați și asigurarea măsurilor de protecție specială în
favoarea acestora.
3. Decretul Guvernului nr. 617/2004 privind înființarea și organizarea Comitetului
Național de Management pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor
prin muncă, cu modificările și completările ulterioare.
4. Hotărârea Guvernului nr. 76/2008 pentru modificarea și completarea Decretului
Guvernului nr. 617/2004 privind înființarea și organizarea Comitetului Național
de Management pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin
muncă.
5. Decretul Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncii periculoase pentru
copii
6. Decretul Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind
prevenirea și intervenția într-o echipă multidisciplinară și într-o rețea în
situațiile de abuz și de abuz domestic și a metodologiei de intervenție
multidisciplinară și interinstituțională pentru copiii exploatați prin muncă sau
pentru copiii aflați în riscul exploatării prin muncă, copiii care sunt victime ale
traficului de ființe umane, precum și copiii migranților români, victime ale altor
forme de violență pe teritoriul altor țări.
Alte instrumente juridice naționale cu incidență în domeniul traficului de ființe umane

1. Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în
străinătate, republicată;
2. Legea nr. 416/2001 privind salariul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
4. Legea nr. 682 /; 2002 privind protecția martorilor, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu
modificările ulterioare;
6. Legea nr. 211/2004 privind anumite măsuri pentru asigurarea protecției
victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie
penală, republicată;
8. Legea nr. 508/2004 privind înființarea, gestionarea și funcționarea în cadrul
Ministerului Public a Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare;
24

TIP report http://romania.usembassy.gov/2015-tip-en.html
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10. Legea cu privire la Asistență Socială nr. 292/2011;
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Agenții guvernamentale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Ministerul Afacerilor Interne
Centrul de Tranzit de Urgență (Emergency Transit Center - ETC), prima facilitate
europeană pentru evacuarea refugiaților, a funcționat în Timișoara, în sud-vestul
României (co-finanțat de către Agenția pentru Refugiați ONU în România, UNHCR)
Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – DCCO
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – DIICOT
Inspectoratul General al Politiei de Frontieră române - Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratul General pentru Imigrări - Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Educației și Cercetării
Ministerul Justiției
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice
Ministerul Sănătății

Organizații non-guvernamentale și asociații caritabile
•

Amnesty International România: www.amnesty.org, E clarisse.douaud@amnesty.org,
T +44 (0) 2030365970

•

Asociatia BETANIA: www.asociatiabetania.ro, E office@asociatiabetania.ro, T
+40234206016

•

Asociatia Caritas București: www.caritasbucuresti.org, E office@caritasbucuresti.org
T +40212332134

•

Asociația ecumenică pentru Bisericile din România (AIDROM): www.aidrom.ro, E
et@aidrom.eunet.ro, T +40212104687

•

Asociația pentru Dezvoltarea practicilor alternative de educație și reintegrare
(ADPARE): www.adpare.ro, E adpare@adpare.eu. T +40212532904

•

Asociația Pro Refugiu: www.prorefugiu.org, E office@prorefugiu.org. T +
40732623218

•

Centrul Parteneriat pentru Egalitate: www.cpe.ro, E info@cpe.ro, T +40213354175

•

Centrul Rațiu pentru Democrație: www.ratiudemocracycenter.org, E
office@ratiudemocracycenter.org, T +40264317555

•

Fundația Terre des Hommes: www.tdh.ro, E contact@tdh.ro, T +40371300390

•

Fundația Ușa Deschisă (Foundation Open Door): www.usadeschisa.ro, E
usadeschisa@yahoo.com, T + 0,800 800 678

•

Organizația Internațională pentru Migrație: www.iom.ro, E iombucarest@iom.int, T
+40 21 - 210.30.50,

128

•

People to People: Fundația www.people2people.ro, E
nicugal@people2people.ro~~number=plural, T 40359411700

•

Salvați Copiii România: www.salvaticopiii.ro, E rosc@salvaticopiii.ro T: +40213166176

•

Young Generation România: www.generatietanara.ro, T +40 256 282 320

Resurse utile
•

Anuarul Institutului de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca, Seria Humanistica, vol. XII,
2014, pp. 65-95.

•

Dotrridge, M. (2006), Acțiuni pentru prevenirea traficului de copii în Europa de Sud-Est.
O evaluare preliminară (Action to Prevent Child Trafficking in South Eastern Europe. A
Preliminary Assessment.). UNICEF Oficiul Regional pentru ECE / CSI & Terres des
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ANEXA C: Fișa de informații: SLOVENIA
Prezentare generală
Slovenia este o tară sursă, de tranzit și de destinație pentru femei, bărbați și copii supuși
traficului sexual, muncii forțate și cerșetoriei forțate. Victimele exploatării prin muncă în
Slovenia provin din Bosnia și Herțegovina, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina, și
sunt exploatate în sectorul construcțiilor și cerșetoriei forțate. Uneori migranții în căutarea
unui loc de muncă sau persoanele de etnie roma sunt categorii deosebit de vulnerabile în fața
traficului de persoane în Slovenia. 25
Slovenia este, de asemenea, țară de tranzit pentru minorii neînsoțiți, proveniți în principal din
fostele republici iugoslave (Muntenegru, Serbia și Kosovo) și din Afganistan, Siria, Algeria,
Maroc și Bangladesh. Potrivit datelor obținute de Filantropia Slovenă și de Ministerul de
Interne, majoritatea celor din zonele de criză (predominant din Afganistan), sunt băieți cu
vârste cuprinse între 14 și 17 ani. O parte dintre ei rămân în Slovenia pentru perioade mai mari
de timp în cazul în care li se acordă statutul de protecție internațională. 26
Drepturile, statutele și obligațiile imigranților din Slovenia sunt determinate în principal de
Legea privind străinii din 2014 și Legea privind protecția internațională. Actele stabileșc
condițiile și metodele de intrare în / plecare din și de ședere în Slovenia, a persoanelor care nu
sunt cetățeni ai Sloveniei. În conformitate cu articolul 28 al legii azilului, minorilor neînsoțiți
trebuie să li se ofere un reprezentant legal, înainte de a începe orice procedură legală. Acest
reprezentant va lua decizii în interesul superior al minorului.
Cei care nu au un permis de ședere care îi autorizează să rămână în mod regulat în țara de
destinație sunt menționați ca migranți fără acte și îi includ pe cei care ar fi avut succes în cadrul
procedurii de azil, au depășit termenul de viză sau au intrat ilegal. În ciuda drepturilor în
conformitate cu reglementările naționale și internaționale, migranții ajunși în Slovenia fără
acte sunt adesea negljați în mod sistematic sub aspectul accesului la educație, al serviciilor de
sănătate și al protecției muncii. 27
Accesul la educație
Educația este al treilea motiv dintre cele mai comune pentru care migranții vin în Slovenia,
după angajare și reunificarea cu membrii familiei. 28
Toți copiii, inclusiv cei cu statut de migranți ilegali, au dreptul, potrivit legii, să beneficieze de
educație primară și să fie înscriși la școală. 29. Constituția Republicii Slovenia, la articolul 57,
prevede ca obligatoriu învățământul de bază. Articolul 10 din Legea Școlii de bază prevede că
copiii care sunt cetățeni străini sau apatrizi care locuiesc în Republica Slovenia, au dreptul la
învățământul obligatoriu de bază, în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Slovenia. 30

25

Raportul privind traficarea persoanelor 201(2015 Trafficking in Persons Report)
http://www.state.gov/documents/organization/243560.pdf
26NATIONAL REPORT – SLOVENIA - http://www.minasproject.eu/files/2014/10/A6_National-report-SI.pdf
27 http://files.nowhereland.info/718.pdf
28 Asupra oportunităților educaționale (in)egale pentru migranți în Slovenia (On (In)equal Educational
Opportunities for Migrants in Slovenia), http://migrationtothecentre.migrationonline.cz/en/on-in-equaleducational-opportunities-for-migrants-in-slovenia-2
29 În afară și înăuntru: Beneficii legale pentru îngrijirea sănătății și educație pentru migranții cu status
nereglementat în Europa (OUTSIDE AND IN: Legal Entitlements to Health Care and Education for Migrants with
Irregular Status in Europe), http://www.compas.ox.ac.uk/media/PR-2015-Outside_In_Mapping_ExecSum.pdf
30 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002316/231638e.pd
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Cu toate acestea, în fapt “elevii care vin la școală în context migrațional, în majoritatea
cazurilor, nu au aceleași oportunități în școală ca și colegii lor ne-imigranți”. Diferențele de
limbă și stilul de predare acționează ca bariere în învățare. 31
Accesul la serviciile de sanatate
În Slovenia, pentru migranții fără acte, doar îngrijirea medicală de urgență este disponibilă
gratuit. Guvernul a elaborat linii directoare cu privire la ce simptome și boli sunt considerate
urgențe medicale. “Toate tratamentele, inclusiv spitalizarea, legate de asistența medicală de
urgență pentru migranții fără acte este prevăzută în Legea pentru străini, iar pentru solicitanții
de azil, în Legea azilului. Orice persoană are dreptul la acest nivel de bază al asistenței
medicale”. 32
Traficul de persoane
Cu toate că “Guvernul Sloveniei nu respectă în totalitate standardele minimale pentru
eliminarea traficării persoanelor, face eforturi semnificative pentru a face acest lucru”. 33
Guvernul a asigurat formarea funcționarilor în vederea aplicării legii și a elaborat un manual
pentru ghidare în vederea identificării victimelor. Grupul de lucru interministerial a aprobat un
nou plan național de acțiune și a lansat un raport public privind eforturile guvernului pentru
combaterea traficului de persoane. 34
Legislația națională

•
•
•
•
•
•

Legea privind străinii
Legea privind protecția internațională
Directiva 2004/81 / ES
Decretul privind metodele și condițiile de asigurare a drepturilor persoanelor cu
protecție internațională
Legea privind azilul
Actul privind ocuparea forței de muncă, auto-angajarea și munca străinilor

Protecția internațională
Republica Slovenia oferă protecție internațională și azil și permite cazarea într-o casă de
integrare, compensații financiare pentru cazare privată și un pașaport pentru un refugiat
căruia i se recunoaște statutul de protecție internațională.
Scopul protecției internaționale este acela de a oferi protecție acelor persoane cărora nu le
este asigurată protecție de către țările lor de cetățenie sau rezidență permanentă (țările de
origine). Aceste țări nu pot sau nu sunt dispuse să pună în aplicare legile sau nu aderă la
convențiile internaționale pe care le-au semnat.

31

Raport privind politicile migraționale naționale și impactul acestora asupra membrilor minorităților în Slovenia
(Report on national migration policies and its impact on the situation of members of minorities in Slovenia),
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/report-on-national-migration-policies-and-its-impact-on-thesituation-of-members-of-minorities-in-slovenia
32 Nevoile de sănătate neînregistrate ale migranților și strategiile de acces la îngrijirea sănătății in 17 țări UE
(Undocumented Migrants’ Health Needs and Strategies to Access Health Care in 17 EU countries) - Country Report
Slovenia, http://files.nowhereland.info/718.pdf
33 Raportul privind traficarea persoanelor 2015 (2015 Trafficking in Persons Report),
http://www.state.gov/documents/organization/243560.pdf
34 http://www.refworld.org/docid/55b73ba111.html
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Orice străin sau persoană fără cetățenie care crede că el sau ea este persecutat(ă) sistematic în
țara lor de origine din cauza credinței sale politice sau din cauza religiei sale, din cauza rasei,
naționalității sau originii entice, poate solicita protecție internațională și azil.
Oricine crede că viața sau libertatea lui sau a ei ar fi în pericol sau el sau ea ar putea fi supus
torturii sau tratamentelor inumane sau pedepsei după întoarcerea în țara sa de origine poate
solicita, de asemenea, protecție internațională. Organismul competent, Divizia Afacerilor de
status a Ministerului de Interne, decide asupra cererii.
Intenția de a depune o cerere de protecție internațională poate fi comunicată de către
solicitant, la o secție de poliție sau de către un ofițer de poliție, sau la casa de azil al Diviziei
Internaționale de Protecție. O astfel de intenție poate fi, de asemenea, comunicată altui organ
de stat; cu toate acestea, acest organism trebuie să adreseze comunicarea Diviziei
Internaționale de Protecție a Ministerului de Interne sau la adresa azilului. În orice caz,
primirea oficială a unei cereri de protecție internațională în prezența unui traducător sau
interpret corespunzător se efectuează la azil, în cazul în care solicitantul va fi cazat după
primirea cererii.
Condițiile de acordare a protecției internaționale sunt stabilite prin Legea privind protecția
internațională.
Statutul de refugiat este recunoscut unei persoane care furnizează o dovadă justificată și
autentică, certificând că solicitantul este pus în pericol în țara sa de origine din cauza rasei,
religiei, naționalității, convingerilor politice sau apartenenței la un anumit grup social.
PERMISUL DE ȘEDERE (REZIDENȚĂ) PENTRU CETĂȚENII ȚĂRILOR TERȚE 35
În cazul în care cetățenii altor țări doresc să intre și să rămână în Republica Slovenia în alte
scopuri decât cele permise pe baza vizei acordate, li se va cere să obțină un permis de ședere
eliberat în Republica Slovenia, care trebuie să fie obținut înainte de intrarea în această țară.
Protecția subsidiară se acordă unei persoane care nu îndeplinește condițiile pentru
recunoașterea statutului de refugiat, dar oferă motive justificate și autentice că un prejudiciu
grav ar fi cauzat lui sau ei la întoarcerea în țara de origine (pedeapsa cu moartea sau
executarea, tortura sau tratamente inumane sau degradante). Protecția subsidiară se acordă,
de asemenea pentru amenințări grave și individuale la adresa vieții sau a libertății
solicitantului ca urmare a violenței generalizate în caz de conflict armat internațional sau
intern în țara de origine.
După primirea cererii de protecție internațională, persoana este găzduită în casa de azil, caz în
care el sau ea are dreptul la hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte. Refugiatul are dreptul la trei
mese pe zi. După acomodarea refugiatului în departamentul corespunzător, el sau ea primește
un pachet de cazare, care conține toate produsele sanitare necesare și lenjerie de pat.
După ce interviul cu solicitantul a fost finalizat, el sau ea poate primi cazare privată, după ce a
stat în casa de azil timp de o săptămână. O comisie inter-departamentală de experți decide cu
privire la aplicarea pentru obținerea cazării private.
Normele privind drepturile solicitanților de protecție internațională stipulează mai detaliat
drepturile și obligațiile solicitanților de protecție internațională:
• dreptul de a locui în Slovenia;
35

Ministerul de interior al Republicii Solvenia (Republic of Slovenia Ministry of interior)
http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/residence_permit_for_the_third_country_national
/temporary_residence_permit/

132

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dreptul de a urma procedura într-o limbă pe care solicitantul o înțelege;
dreptul la informare;
dreptul la îngrijiri de bază în cazul cazării într-o casa de azil;
dreptul la un ajutor financiar în cazul cazării private;
dreptul la asistență juridică gratuită în cadrul procedurii în fața unei instanțe
administrative sau ale Curții Supreme, până la decizia finală;
dreptul la asistență medicală;
dreptul la educație;
dreptul la muncă și angajare;
dreptul la un ajutor umanitar.

Solicitantul de protecție internațională are dreptul de a locui în Slovenia de la data depunerii
cererii de protecție internațională până la decizia finală privind cererea sa. Acest drept permite
solicitantului să circule liber pe întreg teritoriul Republicii Slovenia. Imediat după depunerea
cererii, un funcționar emite un card internațional de protecție a solicitantului, care servește ca
permis de ședere temporară.
Consilierii pentru refugiați oferă asistență în cadrul procedurii de acordare a protecției
internaționale în fața unei instanțe administrative sau a Curții supreme, până la decizia finală.
Atunci când unei persoane i se acordă protecție internațională, el sau ea are dreptul la cazare
într-o casă de integrare gratuită pentru o perioadă de un an după acordarea statutului de
protecție internațională, și anume după recunoașterea statutului de refugiat sau statutului
conferit prin protecția subsidiară.
În cazul în care solicitantului i se asigură cazare privată și încheie un contract de închiriere,
Ministerul de Interne acordă o compensație financiară pentru cazarea privată.
Cuantumul compensației financiare pentru cazarea privată depinde de numărul de membri ai
familiei care dețin un statut de protecție internațională și care își exercită dreptul la
compensație financiară pentru cazare privată. Persoanele singure aflate sub protecție
internațională au dreptul la compensații financiare pentru cazare private în cuantumul
venitului minim de bază. În cazul în care valoarea contractuală a chiriei și a altor cheltuieli
rezultate din închirierea unei locuințe este mai mică decât valoarea compensației financiare
pentru cazare particulară la care persoana cu protecție internațională are dreptul,
compensația financiară este redusă în mod corespunzător. Mai mult decât atât, valoarea
compensației financiare pentru o persoană cu protecție internațională care își are propriul
venit, sau a cărei subzistență este asigurată într-un alt mod, este redus în raport cu veniturile
sale și respectiv cu veniturile membrilor familiei.
Persoana cu statut de refugiat recunoscut poate depune o cerere pentru eliberarea unui
pașaport pentru refugiați și trebuie să anexeze aplicației două fotografii. Pașaportul se
eliberează cu o valabilitate de zece ani.
Persoana cu protecție subsidiară acordată utilizează pașaportul său național. În cazul în care o
persoană nu are un pașaport național, autoritatea abilitată pentru durata de protecție
subsidiară emite un pașaport pentru străini, cu excepția cazului în care există motive de refuz,
în conformitate cu legea care reglementează intrarea, ieșirea și șederea străinilor în Republica
Slovenia.
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Informatii suplimentare:
Afacerile administrative interne, Direcția Migrație și Naturalizare
Oficiul pentru Migraţie
Divizia afaceri de status
T: +386 1 428 43 02
Agentii guvernamentale:
Ministerul de Interne
Serviciul de ocupare a forței de muncă, Slovenia
Ministerul Culturii
Organizații non-guvernamentale și asociații caritabile:
• Centrul informațional juridic pentru ONG-uri (Legal informational center for NGO) Centru de Pravno-informacijski (nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana: Metelkova 6,1000
Ljubljana, Slovenija, www.pic.si, E pic@pic.si, T 386 1 521 18 88, 386 51 681 181
•

Filantropia slovenă (Slovenian Philantropy) - Slovenă Filantropie - Poljanska cesta: 12,
1000 Ljubljana, www.filantropija.org, E info@filantropija.org, T (0) 1 430 1288, 433
4024, 433 5106

•

Institutul pentru Pace, Institutul pentru studii contemporane sociale și politice
(Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies): Metelkova 6,
1000 Ljubljana, Slovenia, E info@mirovni-institut.si, T +386 1 234 77 20, F +386 1 234 77
22

•

Societatea de caritate umanitară – UP (Humanitarian Charity Society UP), C. Maršala
Tita 63, 4270 Jesenice; GSM: www.up-jesenice.org/en, E: info@up-jesenice.org, T +386
(0) 31 569 340

•

Societatea "Kljuc" - Društvo Kljuc, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana, www.drustvokljuc.si, E info@drustvo-kljuc.si, T 080 1722
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Anexă: Fişă informativă Marea Britanie
Prezentare generală
Strategia europeană pentru anul 2020 consideră integrarea cetăţenilor din terţe state ca
unul dintre factorii cheie pentru o dezvoltare sustenabilă şi inclusivă până în anul 2020, la fel
ca şi sprijinul acordat pentru a-şi atinge primul scop ţintă, respectiv o rată de 75% de angajare
în câmpul muncii a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani.
Pentru a atinge această ţintă, Comisia Europeană va “lucra pentru a proiecta şi implementa
programe care să promoveze inovaţia socială pentru grupurile cele mai vulnerabile, în special
prin furnizarea educaţiei inovatoare, a formării şi a oportunităţilor de angajare pentru
comunităţile defavorizate, prin lupta împotriva discriminării şi prin dezvoltarea unei noi
agende pentru integrarea imigranţilor pentru a le da posibilitatea să profite din plin de
potenţialul lor36.”
Provocarea, pentru cei care doresc şi lucrează la integrarea tinerilor şi copiilor vulnerabili din
state terţe în ţara de rezidenţă, o reprezintă de multe ori imaginile negative ale acestora şi
modul în care sunt reprezentaţi în Marea Britanie, aspect care continuă să restricţioneze
posibilităţile includerii lor sociale.
Regatul Unit este o ţară resursă, tranzitorie şi de destinaţie pentru traficul de copii în scopul
exploatării sexuale şi a muncii forţate. Agenţia Naţională a Criminalităţii din Marea Britanie
(National Crime Agency – NCA) a identificat 982 de copii ca potenţiale victime ale traficului
uman în 201537. Marea Britanie este şi o ţară de destinaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene şi
pentru cei din ţări non-EU care vin în Marea Britanie pentru muncă, educaţie sau pentru a se
alătura unor familii care locuiesc deja în Regatul Unit. Din ce în ce mai multe persoane şi familii
din ţări care se află în conflict şi care nu aparţin Uniunii Europene sosesc ca refugiaţi care cer
azil în Marea Britanie.
Cercetările efectuate asupra experienţelor educaţionale ale copiilor refugiaţi sau care cer azil
au identificat o serie de preocupări în sfera accesului, conştientizării, serviciilor şi drepturilor la
educaţie. „Perspectivele copiilor refugiaţi sau care cer azil subliniază complexitatea nevoilor
lor educaţionale, sociale şi psihologice şi dorinţa de a întâmpina aceste nevoi prin practici de
tipul abordărilor intersectoriale, a instruirii la domiciliu şi a centrelor comunitare38.”
Accesul şi dreptul la educaţie
Dreptul la educaţie este oferit printr-o serie de instrumente legale internaţionale, precum
Convenţia Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Copilului (UN Convention on the Rights of the
Child – UNCRC), Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (Universal Declaration of Human
Rights – UDHR) şi Convenţia Internaţională asupra Drepturilor Economice, Sociale şi Culturale
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR). Deşi dreptul la
educaţie este oferit, cercetările au dezvăluit existenţa unor bariere care împiedică accesul la
acesta, inclusiv nevoia de a arăta un permis de rezidenţă sau alte documente de identificare,
temerile familiilor de a fi detectaţi de autorităţi; negarea sprijinului financiar pentru cheltuieli
extracurriculare de tipul cărţilor şi transportului; precum şi dificultăţi de înregistrare în
sistemul şcolar, probleme de limbaj sau de discriminare.39
https://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/arnot/AsylumReportFinal.pdf
36

European Commission. (2010). EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN
37
National Crime Agency. (2015). NCA Strategic Assessment: The Nature and Scale of Human Trafficking in 2014.
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/656-nca-strategic-assessment-the-nature-and-scale-ofhuman-trafficking-in-2014/file
38 Arnot, M. and Pinson, H. (2005). The Education of Asylum-Seeker & Refugee Children. University of Cambridge.
https://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/arnot/AsylumReportFinal.pdf
39 ibid

135

În Anglia şi Ţara Galilor autorităţile educaţionale locale (Local Education Authorities – LEAs) au
datoria de a încuraja, autoriza şi asista tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani pentru a
participa la educaţie şi formare. Ministerul Educaţiei a emis o metodologie asupra acestui
aspect, care încurajează şcolile şi autorităţile educaţionale locale să primească astfel de tineri,
să stabilească legături solide cu familiile şi comunităţile refugiate sau care cer azil şi să
abordeze problematica lipsei de atingere a potenţialului autenitc la aceşti copii. Statutul de
imigrant al unei persoane îi poate influenţa accesul la educaţia viitoare deoarece se pune
problema finanţării guvernamentale a instituţiilor care oferă educaţia sau formarea pentru
această categorie de persoane40.
Finanţarea pentru facultăţi este administrată de Agenţia pentru Finanţarea Educaţiei
(Education Funding Agency) – o agenţie executivă în cadrul Ministerului Educaţiei şi Agenţia
pentru Finanţare Vocaţională (Skills Funding Agency) – o agenţie executivă a Ministerului
Afacerilor, Inovaţiei şi Competenţelor. Aceste două corpuri de finanţare acoperă două grupuri
diferite de vârstă. Informaţiile asupra modalităţii în care Agenţia pentru Finanţarea Educaţiei
îşi stabileşte criteriile de eligibilitate este cuprinsă în metodologia intitulată „Metodologia de
finanţare pentru tineri din 2015-2016”41, disponibilă în cadrul secţiunii Education Funding
Agency la www.gov.uk.
Accesul la asistenţa medicală de bază pentru copii, tineri şi familii imigrante42
Copiii şi tinerii refugiaţi sau neînsoţiţi care cer azil au drepturi la îngrijire medicală de urgenţă
şi la controale medicale obligatorii periodice. Consiliul Refugiaţilor pune la dispoziţie o fişă
(http://www.refugeecouncil.org.uk/hscvproject/access) în mai multe limbi, care conţine
informaţii despre eligibilitatea şi accesul la asistenţa medicală pentru persoanele care cer azil
în Regatul Unit. Consiliul Refugiaţilor a creat şi un pachet de informaţii pentru refugiaţi
(http://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0003/6009/Information_pack_for_refugees_Oct_2
015.pdf), care oferă informaţii despre accesul la serviciile de sănătate43.
Pentru nou-născuţi, copii şi tineri născuţi în afara Marii Britanii, calea obişnuită prin care pot să
obţină un număr de asigurat NHS (Serviciul Naţional de Sănătate – National Health Service)
este aceea de a li se aloca un astfel de număr prin intermediul înregistrării la un medic de
familie. Numărul NHS reprezintă un număr unic format din 10 cifre, oferit oricărei persoane
care este înregistrată în Serviciul Naţional de Sănătate în Anglia, Ţara Galilor sau Isle of Man.
Numărul NHS ajută personalul din asistenţa medicală şi socială să identifice fişa medicală a
unei persoane şi să îi ofere acesteia cea mai bună îngrijire şi siguranţă. 44. În Anglia, nu este
stabilită o limită de timp în care pacientul trebuie să locuiască în ţară pentru a deveni eligibil
să primească servicii medicale din partea NHS. „Prin urmare toţi refugiaţii şi cei care cer azil
sunt eligibili pentru a se înregistra la un medic de familie”45.
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Pentru mai multe informaţii consultaţi Principiile standard de operare pentru înregistrarea
pacienţilor în Anglia, Servicul Naţional de Sănătate
(http://www.england.nhs.uk/commissioning/wp-content/uploads/sites/12/2015/11/pat-regsop-pmc-gp.pdf)
Sunt disponibile şi îndrumări specifice despre accesarea serviciilor naţionale de sănătate în
Scoţia (http://www.nhsinform.co.uk/rights/usingnhs/access/overseas-visitors/asylumseekers/) şi în Ţara Galilor (http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/news/14727).
Îngrijirea medicală de bază, inclusiv înregistrarea la un medic de familie, este disponibilă
tuturor. Toţi copiii şi toate familiile, indiferent de statutul lor privind imigrarea (refugiaţi sau
care cer azil, studenţi, persoane cu vize de lucru sau persoane fără domiciliu, vizitatori de
peste ocean) au acces la serviciile de sănătate de bază. Acestea includ: accesul al un medic de
familie, tratament stomatologic, teste oftalmologice, servicii de planificare familială, reţete,
servicii de sănătate mintală. Servicul de sănătate de bază nu reprezintă un fond public, ca
urmare a lipsei de apelar la fondurile publice pentru oferirea acestor servicii de bază.
Pentru ca o persoană să se înregistreze la un medic de familie trebuie să furnizeze
următoarele informaţii: nume, adresă, data naşterii şi numărul de asigurat NHS (dacă îl
cunoaşte).
Accesul la îngrijire medicală secundară pentru copii, tineri şi familii imigrante46
Îngrijirea medicală secundară este cea pe care persoanele o primesc în spital – care include
îngrijiri de urgenţă sau intervenţii chirurgicale neplanificate sau îngrijiri medicale specializate
sau intervenţii chirurgicale planificate – şi care este disponibilă în cadrul Serviciului Naţional de
Sănătate (NHS) oricărei persoane care are rezidenţa în mod obişnuit în Regatul Unit. Definiţia
rezidentului obişnuit conform Actului de Imigrare 2014 şi pentru cetăţenii non EEA (European
Economic Area) este limitată la imigranţii care au un statut stabilit în Marea Britanie (de
exemplu pot să rămână un timp nelimitat pe teritoriul Regatului Unit). Prin urmare, orice
imigrantcare nu are permisiunea de a se afla în Marea Britanie, sau cu un statut limitat de
şedere, s-ar putea să trebuiască să plătească pentru serviciile de îngrijire medicală secundară.
Există şi excepţii de la această regulă. De exemplu pentru refugiaţi sau cei care cer azil, victime
ale traficului uman, cei cărora li s-a acordat protecţie umanitară sau temporară sub incidenţa
legilor imigraţiei şi copiii care se află în grija unor autorităţi locale sau copiii care au primit
adăpost printr-o autoritate locală, pot să fie eligibili pentru îngrijiri medicale secundare.
Accesul la serviciu de sănătate mintală pentru tinerii refugiaţi şi imigranţi47
Experienţele traumatice în ţara de origine (inclusiv tortura, războiul şi violul) precum şi
călătoria, experienţele rasismului şi ale discriminării, sărăcia şi lipsa sprijinului pot să aibă
efecte negative asupra sănătăţii mintale a copiilor şi tinerilor imigranţi, refugiaţi sau victime
ale traficului uman.
Este importantă recunoaşterea problemelor serioase de sănătate mintală astfel încât
persoanele respective să primească orice ajutor de specialitate de care au nevoie. Există
diferite tipuri de servicii de sănătate mintală disponibile copiilor şi tinerilor imigranţi, refugiaţi
sau care cer azil.
În Marea britanie, o serie de organizaţii non guvernamentale şi de caritate oferă servicii de
sănătate mintală, precum consiliere şi psihoterapie în cadru individual sau de grup copiilor şi
tinerilor imigranţi. Printre aceste organizaţii se află:
46
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• Freedom from Torture (www.freedomfromtorture.org)
• The Helen Bamber Foundation (www.helenbamber.org)
• The Baobab Centre for Young Survivors in Exile (www.baobabsurvivors.org)
„Este important de reţinut faptul că toţi cei care cer azil, refugiaţii, victimele traficului uman şi
copiii care se află în grija autorităţilor locale sunt eligibili să primească servicii de îngrijire
mintală. Niciunui copil sau tânăr nu ar trebui să i se refuze ajutorul pe baza statutului de
imigrant. Pentru infromaţii suplimentare, consultaţi (Coram Children’s Legal Centre) fişele
despre accesul la îngrijirea medicală de bază şi secundară48.”
Statutul de imigrant al copiilor şi tinerilor victime ale traficului uman
Copiii şi tinerii victime ale traficului uman sunt extrem de vulnerabili şi este responsabilitatea
specialiştilor care vin în contact cu ei să le ofere sprijinul şi protecţia necesare.
Copiii victime ale traficului uman trebuie mai întâi identificaţi cu ajutorul unei game largi de
specialişti, inclusiv poliţie, asistenţi sociali, funcţionari ai biroului de imigrare, personal
medical, specialişti în educaţie sau consilieri legali. Agenţiile de stat şi specialiştii care lucrează
cu copii au o responsabilitate de a-i proteja pe aceştia şi de a promova bunăstarea lor, de
exemplu în baza secţiunii 11 a Children Act 1989 şi a secţiunii 55 din Borders, Citizenship and
Immigration Act 2009. Consillile Locale de Protecţie a Copiilor - Local Safeguarding Children
Boards (LSCBs) şi Multi-Agency Safeguarding Hubs (MASH) ar trebui să integreze în cadrul
activităţilor de protecţie a copiilor şi activităţi de conştientizare a traficului uman49.
Un copil a fost victimă a traficului uman dacă a fost victima unei acţiuni de „recrutare,
transport, transfer, adăpostire sau primire în scopul exploatării”. Exploatarea este inetrpretată
larg pentru a include exploatarea sexuală, munca forţată (inclusiv criminalitatea şi cerşetoria
forţată), robia domestică, practicile de sclavie sau îndepărtarea organelor50.
Există copii victime ale traficului uman în Marea Britanie provenind dintr-un mare număr de
ţări europene şi non europene, din variate motive, incluzând exploatarea sexuală, munca
forţată, sclavia domestică, cerşetoria, beneficiile financiare frauduloase, adopţia ilegală şi
activităţi infracţionale care includ traficul de droguri, cultura de cannabis, furturile mărunte,
frauda şi vânzarea de bunuri contrafăcute. Primele zece ţări de origine pentru copiii victime ale
traficului uman declarate către National Referral Mechanism în 2015 au fost Vietnam, Albania,
Marea Britanie, Nigeria, Eritrea, Afghanistan, România, Bangladesh, China şi republica Cehă51.
Chiar dacă ajung în atenţia furnizorilor de servicii de stat sau voluntari, copiii şi tinerii victime
ale traficului uman pot să nu dezvăluie tot ce li s-a întâmplat şi pot nega faptul că au fost
exploataţi sau destănuirea faptelor poate să dureze foarte mult în timp. De multe ori copiii nu
se identifică drept victime ale traficului uman şi de asemenea un copil sau un tânăr poate să fie
învăţat de traficanţi ce anume trebuie să spună despre identitatea lor sau despre
circumstanţele în care se află. Prin urmare este foarte important ca specialiştii să fie capabili să
recunoască indicii care stabilesc faptul că un copil sau un tânăr a fost victimă a traficului uman.
Identificarea ca victimă a traficului uman este poarta către protecţie şi sprijin şi poate să aibă
de asemenea o mare influenţă asupra cazului de imigrare sau azil al persoanei respective.52
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Copiii victime ale traficului uman din alte ţări sunt în mod special în pericol de a le fi ignorate
nevoile sau de a dispărea din cadrul planurilor de îngrijire deoarece autorităţile pot să
considere traficul de copii ca o problemă a controlului imigraţiei mai degrabă decât ca
protecţie a copiilor victime ale traficului uman.
Toţi cei care lucrează cu copii şi tineri trebuie să fie conştienţi de traficul de copii şi să
privească acestă problemă ca ţinând de protecţia copilului. Copiii imigranţi care au fost victime
ale traficului uman au acelaşi drept de a fi protejaţi ca şi orice alt copil, iar statutul lor de
imigranţi nu ar trebui să intervină asupra priorităţii protejării lor. Politicile şi procedurile de
protecţie a copilului ar trebui să fie respectate atunci când este identificată o victimă a
traficului de copii şi ar trebui anunţate autorităţile locale de protecţie a copiilor.
Toate agenţiile care lucrează cu copii ar trebui să fie alerate cu privire la semnele traficului
uman, inclusiv rutele, aranjamentele şi tipurile de control practicate de traficanţi. Consiliul
Londonez de Protecţie a Copiilor (The London Safeguarding Children Board) a creat
instrumente de consiliere şi evaluare pentru a ajuta agenţiile să identifice şi să susţină copii
victime ale traficului uman. Acestea includ şi o Matrice de Apreciere a Riscului (Risk
Assessment Matrix53) cu o serie de indici de urmărit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apeluri telefonice inexplicabile în perioada plasamentului
Bani sau bunuri care nu le aparţin
Semne ale abuzului fizic sau sexual
Dispariţia din grija autorităţilor locale
Teama de figuri de autoritate
O poveste pregătită dinainte, posibil similară cu a altor copii victime ale traficului uman
Un trecut cu legături lipsă şi mutări inexplicabile de domiciliu
Teama pentru bunăstarea familiei din ţara de origine
Nu au cunoştinţă despre locul în care se află

Cadru legal este proiectat pentru a ajuta specialiştii să utilizeze informaţiile pe care le au
despre un copil pentru a identifica copii victime ale traficului uman şi pentru a aprecia riscul
vătămării unui copil. Aprecierea include întrebări despre dezvoltarea copilului, familie şi mediu
de viaţă. În timp ce orice specialist care lucrează cu copii poate să utilizeze instrumentul de
apreciere/evaluare, acei specialişti care nu au avut o formare specifică ar trebui să o urmeze
împreună cu consilierul pe probleme de protecţie a copilului de la agenţia unde lucrează.
Specialiştii ar trebui să fie vigilenţi la interacţienea dintre copiii victime ale traficului uman şi
Convenţia Refugiaţilor (mai ales dacă un copil este expus riscului de a fi din nou victimă a
traficului uman sau a exploatării la întoarcerea în ţară). Înalta Comisie pentru Refugiaţi a ONU
(The UN High Commission for Refugees – UNCHR) a creat o metodologie asupra traficului
uman şi Convenţiei Refugiaţilor: http://www.unhcr.org/443b626b2.html
Permise de reşedinţă pentru victimele traficului uman
Articolul 14 din Convenţia Consiliului Europei asupra Acţiunii împotriva Traficului Uman
recunoaşte nevoia statelor membre de a emite la cerere permise de reşedinţă care pot fi
reînnoite pentru victimele traficului uman54.
Victimele traficului uman pot să aplice pentru un card de reşedinţă din afara EEA (European
Economic Area ) şi dacă este recunoscut ca un membru de familie sau un membru din familia
extinsă a unui cetăţean EEA care are domiciliul permanent în acest spaţiu sau dacă persoana se
53
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califică (lucrează, este PFA, studiază sau caută un loc de muncă) atunci primeşte această
solicitare. Este nevoie de documente doveditoare de tipul paşapoartelor sau certificatelor de
naştere. Un card de reşedinţă poate ajuta o persoană să reintre mai uşor şi mai repede în ţară
atunci când călătoreşte în străinătate, poate arăta angajatorilor eligibilitatea de a lucra în
Regatul Unit şi poate ajuta la calificarea unei persoane pentru a beneficia de anumite servicii.
Un card de reşedinţă poate să fie valabil până la 5 ani. Dup cinci ani se poate aplica pentru un
card de reşedinţă permanent.
https://www.gov.uk/apply-for-a-uk-residence-card/overview
Numărul Naţional de Asigurare
Fiecare persoană cu vârsta de peste 16 ani care doreşte să lucreze sau să ceară o serie de
beneficii şi care are un statut de imigrant care îi permite să facă acest lucru în Marea Britanie,
trebuie să obţină un Număr Naţional de Asigurare (National Insurance Number – NINO). Acesta
include tinerii cărora li s-a acordat statutul de refugiat, protecţia umanitară, permise de şedere
temporară sau permanent. Persoanele care solicită azil şi care primesc permisiunea de muncă
în urma aşteptării unei decizii iniţiale de cerere de azil de peste 12 luni, vor trebui să primească
de asemenea un NINO. https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
Organizaţii non guvernamentale şi de caritate
AIRE Centre:
Asylum Aid:
Asylum Support Appeals Project:
Barka UK:

www.airecentre.org
www.asylumaid.org.uk
www.asaproject.org
www.barkauk.org
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