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TOMADA DE POSIÇÃO 

O Exército de Salvação está profundamente 
comprometido no combate ao tráfico de 
pessoas, em qualquer forma na qual se 
manifeste. Buscamos exercer o cuidado 
em restaurar a liberdade e a dignidade das 
pessoas afetadas. O tráfico de pessoas é 
contrário aos princípios de liberdade e de 
dignidade. A exploração de seres humanos 
desumaniza os indivíduos que são traficados, 
recompensa a desumanidade dos traficantes 
e enfraquece a estrutura moral e social da 
sociedade em geral.

Não é fácil restaurar a dignidade das pessoas 
que foram exploradas, e o risco de se tornar 
paternalista com as vítimas de tráfico, na 
tentativa de ampará-las, deve ser observado. 
Os traficantes precisam ser detidos e 
responsabilizados, mas eles também 
precisam daqueles que os ajudarão na 
transformação de seus corações e mentes.

O Exército de Salvação opõe-se ao abuso 
corrupto de poder contra outros seres 
humanos, o que é inerente ao tráfico para 
ganhos econômicos pessoais. Portanto, 
temos a responsabilidade, tanto individual 
como coletivamente, de trabalhar para a 
libertação daqueles que estão escravizados 
desta maneira e de estabelecer os 
mecanismos legal e social através dos quais o 
tráfico de pessoas possa ser impedido.

TPI 
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PANO DE FUNDO E CONTEXTO

O tráfico de pessoas é uma forma moderna de 
escravidão. Relatos confiáveis mostram que 
milhões de pessoas em todo o mundo estão 
sujeitas a isso. As técnicas usadas pelos 
traficantes e as formas como o tráfico se 
manifesta são muitas, mas o que é comum a 
todas elas é a exploração de algumas pessoas 
por outras. Entre os que são vitimados estão 
incluídos bebês, crianças, adolescentes, 
mulheres e homens.

A seguinte declaração, criada pelas Nações 
Unidas e adotada por muitas outras 
organizações, é tanto uma definição do 
tráfico de pessoas como um chamado claro 
para ação:

O “tráfico de pessoas” é o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento 
ou o acolhimento de pessoas, recorrendo 
à ameaça ou uso da força ou a outras 
formas de coação, ao rapto, à fraude, 
ao engano, ao abuso de autoridade ou à 
situação de vulnerabilidade ou à entrega 
ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre outra 
para fins de exploração. A exploração 
incluirá, no mínimo, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas 
de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas 
similares à escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgãos.”
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FUNDAMENTOS PARA A  
POSIÇÃO DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

A humanidade é criada à imagem de 
Deus (Gênesis 1:26). Todas as pessoas são 
valiosas para Deus, ocupando um lugar 
especial na criação de Deus (Salmo 8:5). A 
Bíblia ensina que ninguém deve ser explorado 
ou prejudicado. O Salmo 10 descreve a 
maldade daqueles que aprisionam outros, e 
o salmista clama pela intervenção de Deus  
Esses Salmos são tão relevantes agora 
quanto foram ao serem escritos anos antes do 
nascimento de Jesus.

Isaías 42:22 diz: “Mas este é um povo 
saqueado e roubado; foram apanhados 
em cavernas e escondidos em prisões. 
Eles se tornaram presa, sem ninguém para 
resgatá-los; eles se tornaram despojo, sem 
que ninguém reclamasse: ‘Devolvam’.”

Joel 3:3 diz: “Tiraram sortes sobre o meu povo 
e deram meninos em troca de prostitutas; 
venderam meninas por vinho, para se 
embriagarem.”

Jesus ensinou que ninguém deveria viver 
em cativeiro físico ou espiritual. Ele disse: 
“Ele me enviou para proclamar liberdade aos 
presos e recuperação da vista aos cegos, 
para libertar os oprimidos e proclamar o ano 
da graça do Senhor” (Lucas 4:18-19). Ele 
estava citando Isaías 61:1-2. Mais adiante, 
em Isaías 61, estão estas palavras: “Porque 
eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo 
e toda maldade” (v.8). Consequentemente, 
os cristãos são chamados a trabalhar para 
a eliminação de todas as formas de tráfico 
de pessoas.
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RESPOSTAS PRÁTICAS

Desde sua criação, o Exército de Salvação 
tem procurado reduzir o fenômeno mundial 
de abuso de indivíduos ou grupos de pessoas 
para ganho pessoal, agora definido pelas 
Nações Unidas como tráfico de pessoas. 
O Exército de Salvação tem estabelecido 
lugares de refúgio para as vítimas, buscado 
mudanças legais que possam tanto prevenir o 
tráfico como punir os praticantes e tem criado 
alternativas para os que são vulneráveis 
ao tráfico.

1. Através de seus Territórios constituídos, 
Corpos, centros sociais e membresia 
individual, o Exército de Salvação continua 
a planejar e dar respostas cultural e 
biblicamente apropriadas que irão ajudar 
a eliminar o desenvolvimento ou a 
continuidade de qualquer forma de tráfico 
de pessoas.

2. O Exército de Salvação reconhece que há 
muito tráfico sexual e que a maioria dos 
traficados para fins sexuais são mulheres 
e meninas. O Exército de Salvação rejeita 
essa comercialização de mulheres em 
qualquer circunstância – incluindo 
pornografia, prostituição e turismo sexual 
– e trabalha tanto para eliminar o tráfico 
de pessoas para esse propósito quanto 
para criar alternativas para mulheres 
que, de outra forma, podem ser forçadas 
à prostituição.

3. O Exército de Salvação trabalhará contra 
qualquer atividade de tráfico de pessoas 
para venda de órgãos humanos.

4. O Exército de Salvação busca desenvolver 
estratégias e métodos que ajudem 
as pessoas traficadas a retornarem e 
construírem uma moradia no local de sua 
escolha para residência.

5. A incidência de tráfego de pessoas é, 
frequentemente, encoberta dentro de 
uma sociedade. O Exército de Salvação 

desempenha um papel ativo na pesquisa 
dos locais onde o tráfico de pessoas 
está ocorrendo e, como resultado, visa 
aumentar a conscientização pública.

6. O Exército de Salvação apela a todos 
os legisladores nas jurisdições local, 
nacional e internacional para criarem leis e 
mecanismos de reforço que criminalizem 
o tráfico e que punam os engajados em 
tais atividades.

7. O Exército de Salvação também encoraja 
todas as agências de aplicação das leis 
a processar ativamente os perpetradores 
de tráfico de pessoas e a trabalhar 
com outros governos e organizações 
comunitárias para libertarem pessoas de 
qualquer coerção ou ameaça presente 
ou futura.

8. O tráfico de pessoas aumenta porque 
há uma demanda pelos serviços que as 
pessoas traficadas são forçadas a fazer. 
O Exército de Salvação, portanto, realiza 
atividades educativas e promoção de 
conscientização a fim de que aqueles 
que usam produtos ou serviços supridos 
através do tráfico de pessoas sejam 
confrontados com a miséria humana, o 
sofrimento e a injustiça criados por seu 
uso contínuo desses serviços ou produtos.

9. O Exército de Salvação reconhece a 
existência de organizações confiáveis 
que trabalham local e mundialmente com 
questões de tráfico de pessoas. O Exército 
de Salvação encoraja a cooperação e o 
trabalho em rede com essas agências 
para alcançar a eliminação do tráfico de 
pessoas e para fornecer apoio para as 
pessoas traficadas.

10. O Exército de Salvação convoca os 
salvacionistas e outros cristãos em todo o 
mundo para buscarem a presença de Deus 
e orarem. 
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Os conceitos expressos nesta Tomada de Posição 
Internacional constituem a posição oficial do Exército de 
Salvação sobre o assunto tratado, os quais não podem 
ser de forma alguma modificados ou adaptados sem a 
expressa permissão escrita do Quartel Internacional.


