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Divulgue África, Não Explore o seu povo

RA
NO TO T
O problema de tráfico de
humanos tem sido uma
preocupação com a aproximação
da Copa Mundial na Àfrica do Sul.
Esta violação devastadora dos direitos
humanos, não começou com este evento
mundial, e não vai terminar aqui. A operação
da rádio “Juntos Podemos Combater o Tráfico
Humano e o guião são designados para ajudar
estações de rádios a juntarem-se na luta contra
o tráfico humano agora com a aproximação do
mundial, durante e depois do mundial. Ao coscientizar
sobre como o tráfico humano pode ser prevenido,
reconhecido e denunciado os mídias podem ajudar a
salvar vidas, e dar a individuais, famílias e comunidades
informações precisas para protecção e segurança. Juntos
PODEMOS Combater o Tráfico Humano.
As seguintes secções estão disponíveis neste pequeno
guião:
1. Perguntas para debates: São perguntas que podes fazer
aos ouvintes ou convidados sobre o tráfico humano.
2. Ideias para shows: Tópicos para reportagens mais
profundas.
3. Guia para debate sobre o tráfico humano: Como cobrir
este tópico sensível e complexo.
4. Recursos adicionais: Pessoas a contactar, websites para
mais informações sobre emigração e tráfico humano.

como asur...

Tráfico Humano e Red Light 2010 Campanha Red Light 2010 Campiagn
A campanha “Red Light” (Luz Vermelha) iniciou para responder
a demanda do potente impacto da Copa Mundial FIFA 2010
em mulheres e crianças vulneráveis na Àfrica do Sul. Inicialmente
a focalização era a Copa Mundial como forma de enfatizar
problemas relacionados com o tráfico e exploração de mulheres
e crianças, a campanha vai continuar depois do mundial para
manter este problema importante na agenda da região. A
campanha trabalha no sentido de conectar organizações que
ja trabalham no direito humano, da mulher e da criança, violação
de género e HIV/SIDA para realizarem um propósito comum.
Para mais informações sobre campanhas,
acesse à informação adicional, e escute
a todos spots, no seguinte site:
www.redlight2010campaign.org or
www.genderlinks.org.za
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Red Light 2010 campaign
Proteja as Mulheres e as Crianças
Diga Não ao Tráfico Humano
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Como usar estes spots

Edição de radio spots Cindy Dzanya
Photo: Pedro Simão

Apresente os spots – Ao apresentar estes spots durante o dia, estarás a dar
as pessoas informações que elas precisam para sua própria protecção. Dê
os números de telefone locais de ajuda/emergência, para que as pessoas
saibam como entrar em acção. Os spots estão disponíveis em diferentes
línguas. Lembre-se que as pessoas na tua comunidade vem de diferentes
partes, por isso é que a transmissão em diferentes línguas vai ajudar a alcançar
mais pessoas.
Convidados no Estúdio – Convide pessoas de organizações de comunidades,
ONG’s, do governo, ou polícias para debaterem o tráfico humano. Use o
rádio spot para começar o debate. Por favor... use os contactos neste guia
ou os que aparecem nos websites. Tráfico humano é complicado, sensível
e é um crime perigoso, somente pessoas com formação apropriada e com
conhecimentos especiais devem ser convidadas para falarem sobre o
problema.
Uso de literatura –Os websites nesta lista contém muita informação sobre
tráfico humano. Use a informação e as estórias para dar as pessoas mais
detalhes sobre o tráfico humano, como pode ser evitado e quais os sinais
de tráfico.
Traduções – Os spots não estão disponíveis na tua língua? Podemos fornecer
guião para traduzires e fazeres a tua própria versão.

Informações que os seus ouvintes precisam
Em muitos países, os contactos de ajuda
ajudam a reportar e apoiar as pessoas
que foram traficadas. Divulgue ao
máximo para que as pessoas possam
obter ajuda, ou ajudar alguém que
não pode fazer o telefonema por si.

IOM Hotlines
SA – 0800 555 999
Moçambique – 21 310 779
Zambia – 01 256 701
Zimbabwe – 04 335 044
Childline (SA) – 08000 55555

Com o apoio do
Oxfam GB
Gender Links 9 Derrick Avenue, Cyrildene, 2198 Johannesburg, South Africa
Phone: 27 (11) 622 2877 • Fax: 27 (11) 622 4732 • www.genderlinks.org.za

Cobertura do Assunto

1. P r o m e s s a s F a l s a s – O
emprego dos sonhos dela
numa cidade grande tornase um pesadelo, quando
uma jovem moça é forçada
a ser trabalhadora de sexo.

• Como é que se pode ajudar as
pessoas que ja foram vítimas de
tráfico?
• O quê que as pessoas podem
fa z e r p a ra a s u a p r ó p r i a
protecção e obterem mais
informações sobre emigração?

Muitas vezes as pessoas emigram para
melhores oportunidades, no seu país e
noutros países. Fale com especialistas
e m m i g ra ç ã o s o b r e c o m o a
desigualidade de gênero faz com que
mulheres e ra par igas sejam
especialmente vulneráveis a exploração.

2. Motoristas de Chapas– Um
motorista de chapa
apercebe-se que não fez
nada para prevenir que
uma jovem mulher fosse
tráficada, e jura que nunca
mais deixa que isso
aconteça.

• O quê que as pessoas podem
fazer se suspeitarem que uma
actividade possa ser de tráfico
humano?
• Como é que os homens podem
ajudar no combate ao tráfico
humano e outras formas de
violência contra mulher?

Os homens podem ter um papel
importante no combate ao tráfico
humano e no trabalho de fim á
violência de género. Fale com
organizações que trabalham com
homens e descubra como é que eles
estão a fazer a diferença.

3. D u a s mu l h e r e s j ove n s
reconhecem que tem um
traficante humano no meio
delas, graças a informações
providenciadas atravês da
comunidade.

• Como é que as pessoas podem
reconhecer sinais de tráfico
humano?
• Como é que as pessoas podem
trazer a atenção os tráficos?

Muitas organizações estão a lançar
campanhas contra tráfico, incluindo a
Luz Vermelha 2010 uma co-aliança
com organizações da região. Convidelhes para falarem sobre o seu trabalho.
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Quer saber mais sobre o
tráfico humano e violência de www.redlight2010campaign.org
gênero? Os seguintes websites
www.genderlinks.org.za
tem mais informações e ideias
www.iom.org.za
para criação de estórias.

Por favor
lembre-se:

Usando
estes spots?
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•U s e
o s
contactos
disponíveis neste
guião
p a r a Por favor informe-nos no,
certificares-te de radio@genderlinks.org.za
que especialistas Os primeiros 50 e-mails
na matéria falam T-shirt “Score
sobre este assunto Goal for Gender Equality” de borla.
importante.
• NUNCA identificar as Em Setembro de 2010, o ”Gender Links”
vítimas de tráfico, as suas vai ser anfitrião do Seminário e
famílias ou quaiqueres Premiação bi-anual de gênero e
mídia. Lembre-nos ou fale-nos do
lugares de segurança.
vosso programa sobre tráfico
• Evite entrevistar vítimas,
humano para concorrerem
entreviste
pessoas
prémios . Os vencedores
organizadoras de campanhas
nacionais serão convidados
e assistentes de programa para
a cer imónia da gala
obteres a infor mação que
de premiação em
Joannesburgo.
precisas.

Factos Rápidos
Por causa da natureza oculta de tráfico e das regiões fronteiriças é
díficil obter figuras correctas sobre tráfico. No entanto foi descoberto
em 2003 no relatório “Seduction, Sale and Slavery” (Sedução, Venda e
Escravatura) da OIM: Tráfico de mulheres e crianças para exploração
sexual na Àfrica Austral, revela:
• Lesoto, Moçambique, Malawi e um número de países que produzem
refugiados são países fontes para o tráfico de mulheres e crianças
para Àfrica do Sul.
• Por ser o país mais desenvolvido da Àfrica Austral, e com crescimento
na indústria de sexo a Àfrica do Sul é um destino óbvio para os
traficantes.
• As mulheres Malawianas também são traficadas para Europa.
• Aproximadamente 1000 Moçambicanas são recrutadas, transportadas
e exploradas deste jeito anualmente.
O Protocolo da SADC em Gênero e Desenvolvimento tem provisões
específicas para o tráfico de sexo. Até 2015 espera-se que os estados:
adoptem uma legislação específica para tráfico de sexo e que
providenciem um serviço completo para sobreviventes; tenham
mecanismos para enforçar leis relevantes e autoridades e instituições
para eliminação de redes nacionais, regionais e internacionais de
tráfico humano; trabalhem na collecção de dados e relatórios sobre
os tipos e modos de tráfico para certificação de um programa e
monitoração eficazes; estabeleçam um acordo bilateral e multilateral
de junção de esforços contra o tráfico humano; e ter uma capacitação,
coscientização e campanhas de sensibilização sobre o tráfico humano
em ordem para o enforçamento de leis pelas autoridades.

Gender Links
Tel: +27 (0)11 622 2877
radio@genderlinks.org.za
www.genderlinks.org.za
SANTAC
Secretariado em Maputo
Tel: +258 21 328 376
santac@tdm.co.mz
www.santac.org
WLSA Moçambique
Tel/Fax. +258 21 415 811
wlsamoz@tropical.co.mz
http://www.wlsa.org.mz

Terre des Hommes (Germany)
Southern Africa & Moçambique
Tel: +258 21 302 660
tdhafrica@tdh-saco.org/
tdh-moz@tdh-saco.org
IOM Angola
Tel: +244 22 311 273
tdhangola@snet.co.ao
Save the Children
Moçambique
Tel: +258 21 493 140 / 498 762
cramos@savechildren.org
Southern African Counter Trafficking
Assistance Programme (SACTAP) International Organization for Migration
www.iom.org.za
IOM Moçambique
Tel: +258 21 310779
nchimedza@iom.int
IOM Angola
+ 244 222 311 273
iomluanda@iom.int
Forum Mulher
Moçambique
+258 21 414 037/414 055
forum@forumulher.org.mz
http://www.forumulher.org
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