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Hoje assinala-se o Dia Europeu de Combate ao Tráfico
de Seres Humanos (TSH), numa altura em que
Portugal assiste a uma das mais graves crises
económico-financeiras dos últimos 40 anos. O
Observatório do TSH indica que os dados de 2012 dão
conta de uma situação que se tem vindo a intensificar.
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» Mercado nacional não tem
lotes de bolos suspeitos de
contam inação fecal
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» UA apresenta ideias para
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As más condições de trabalho, a crise, o desemprego
estão a assumir números preocupantes e a obrigar cada
vez mais portugueses a emigrar muitas vezes por um
"percurso emigratório desinformado, acalentado, por
exemplo, por falsas promessas de trabalho
apresentadas por atores ilegítimos", o que poderá levar
ao crescente "número de situações de tráfico para fins
de exploração laboral e sexual".
Para contribuir ativamente para o fim deste flagelo, a
Oikos tem vindo a trabalhar nos projetos “(Es)Forçadas
e (Des)Iguais ” e “Mãos (Re)Forçadas ”, que
materializam a intervenção da entidade em matéria de
prevenção e combate ao TSH e à exploração laboral em
território português.
As suas ações são especialmente dirigidas aos jovens
que integrarão em breve o mercado de trabalho,
alertando-os sobre os procedimentos para uma
imigração/emigração regular, a sensibilização e
esclarecimento sobre os potenciais riscos de tráfico
assim como a divulgação de alguns organismos e
cuidados a ter na tomada de decisão e no planeamento
de um projeto emigratório informado e protegido.
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