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Context național

România continuă să rămână o țară de origine, tranzit și destinație pentru traficul de persoane.
Un număr mare de victime identificate pe teritoriul Uniunii Europene ale traficului de persoane,
mai ales minore, provin din România. Traficul și exploatarea pe teritoriul României rămân greu
de identificat și cuantificat deoarece:

● Persistă unele mituri precum acela că implică neapărat trecerea unei frontiere de stat.
● Este suprapus altor infracțiuni mai ușor de probat.
● Migrația temporară face dificilă monitorizarea.
● Resursele publice sunt puține și mai împuținate ca urmare a contextului regional postpandemic.

României i se cere în continuare, prin instrumente internaționale:

● să facă eforturi mai serioase în identificarea victimelor traficului de persoane
● să antreneze pe cei angrenați în lupta împotriva traficului de persoane în înțelegerea traumei de

care suferă victimele traficului de persoane, mai ales a celor angrenați în sistemul de justiție.

Pregătirea pentru interacțiunea cu victimele traficului de persoane precum și înțelegerea
specificului fenomenului și a urmărilor lui asupra victimei și a celor apropiați, aflați adesea în
relație de dependență economică față de victima traficului de persoane pare în continuare
insuficientă.

Metodologie

Studiul conține perspective ale supraviețuitorilor asupra contextelor (și persoanelor) în care
victimele exploatării ar putea/ar fi putut fi identificate și potențial ajutate de către terțe persoane,
de la categorii profesionale specifice (asistenți medicali, polițiști, jandarmi, medici) la categorii
generale (cetățeni, clienți) cu care au interacționat pe parcursul exploatării.
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Seria de interviuri în desfășurare cu supraviețuitorii traficului de persoane este mediată de
asistenții sociali și psihologi care lucrează în parteneriat cu supraviețuitorii pentru vindecarea
traumei.

Considerăm fundamentală premisa că victimele traficului de persoane sunt supraviețuitorii unor
experiențe traumatizante, iar urmările traumei asupra unei persoane sunt profunde și vindecarea
lor necesită timp și resurse variate din partea persoanei afectate și a celor care o sprijină.

Procesul de vindecare este unul complex, neliniar și poate influența felul în care un
supraviețuitor al traumei se raportează la la context și la experiențele trăite.

Pentru a reduce riscurile legate de retraumatizare precum și pentru a spori șansele ca acest
demers să fie unul relevant pentru eforturile de reducere a traficului de persoane, instrumentele
folosite (ghidul de interviu) a fost conceput și pilotat beneficiind de aportul unei experte prin
experiență. Seria de interviuri este încă în desfășurare.

Acest demers a beneficiat de sprijinul și sfaturile unor profesioniști în sănătate mintală, cu
experiență în consilierea și terapia cazurilor de traumă, tulburare de depresie severă, consiliere
psihiatrică. Sprijinul lor a vizat atât înțelegerea complexității traumei și reducerea riscului de
revictimizare precum și reducerea riscurilor de traumă vicariantă.

Vulnerabilități sociale și individuale

Statisticile legate de victimele identificate ale traficului de persoane au fost puse sub semnul
întrebării în mod repetat, cu o dezbatere continuă legată de tipul de raportare, tipul de asistență
primită, statutul legal versus statutul prezumat și capacitatea de a urmări, de a ține legătura cu o
persoană/un caz.

Numărul victimelor identificate este legat de capacitatea de identificare și asistență existentă la
un anumit moment, într-un anumit loc; altfel spus, cu cât mai bine sunt echipate autoritățile și
organizațiile neguvernamentale să identifice și să asiste, cu atât mai mari numerele, cel puțin în
primele etape. Tipic pentru domeniul traficului de persoane, nu toate victimele doresc să
interacționeze cu autoritățile naționale.

Raportul misiunii UNHCR în România (din 2021) menționează traficul de femei și fete ca fiind
prevalent: “traficul de femei și fete în special pentru exploatare sexuală și cerșetorie este o
îngrijorare majoră pentru România. România are cel mai mare număr de persoane traficate și
traficanți din Uniunea Europeană. Fetele sunt 31% din victime față de media europeană de 14%.”
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Principalele cauze, menționate raportul sunt “sărăcia, lipsa educației, abuz sexual asupra
copiilor, lipsa protecției pentru copiii lăsați acasă, corupție și lipsa încrederii în autoritățile
naționale, precum și discriminarea, prezentă mai ales în cazul femeilor și fetelor provenind din
comunitatea romă.” O altă caracteristică definitorie pentru exploatare este implicarea fetelor și
femeilor în economia informală, caracteristică care duce la blurarea liniilor exploatării.

Perioada pandemiei a afectat tendințe deja existente în exploatarea sexuală, video-chat-ul ca
formă inițială de exploatare și recrutare. Numeroase articole din mass-media au evidențiat
creșterea accentuată a numărului de fete și femei care practică video-chat-ul adesea în studio-uri
sau apartamente private. Dificultatea identificării și monitorizării acestei activități face ca
persoanelor implicate să le fie mai dificilă interacțiunea cu autoritățile precum și recunoașterea
eventualelor încălcări ale drepturilor.

Profilul victimei traficului de persoane

Eforturile susținute de înțelegere a fenomenului traficului de persoane a generat o serie de studii
și analize care încearcă să construiască profilul victimei traficului de persoane, al traficantului, al
persoanei vulnerabile, multe dintre acestea fiind folosite ulterior în eforturile de prevenire ale
traficului de persoane. Profilul victimei identificate a traficului de persoane menționează
educația precară, starea familială instabilă, speranța unei slujbe bine plătite, cel mai adesea în
afara țării. De fiecare dată când ne raportăm la acest profil trebuie însă să reținem că un număr
mare de victime este traficat intern, indiferent de tipul de exploatare la care ne raportăm.

Una dintre realitățile confirmate atât de statistici, cât și de cercetarea calitativă este capacitatea
recrutorilor de a identifica dorința victimei de a avea o viață personală și profesională sigură,
decentă, “nevoia de a-și face un rost pe lume”, adesea suprapusă unei realități constrângătoare,
pozivnice (probleme familiale, istoric de abuz). Capacitatea de a exploata această dorință
comună și de a o folosi pentru interesul financiar propriu rămâne o caracteristică a recrutorilor și
traficanților de persoane, în linia descrisă de cercetarea reper a CPE –Speranțe la vânzare
(2007-2011).

Dificultăților existente li s-au adăugat trei factori pe care îi considerăm importanți în înțelegerea
traficului de persoane în și din România: Brexit, efectele crizei pandemice și a războiului din
Ucraina.
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● Reinstituirea controalelor de frontieră între Marea Britanie și Uniunea Europeană a generat deja
un nou tip de vulnerabilitate pentru cetățenii care încearcă să se stabilească acolo fără a îndeplini
condițiile preliminare cerute de statul britanic.

● Criza pandemică și economică a dus la creșterea accentuată a vulnerabilităților economice.
● Prelungirea războiului va vulnerabiliza cetățeni aflați pe teritoriul Ucrainei, dar și cei deja aflați

în Moldova și România.

Profilul traficantului de persoane

Cele mai multe studii menționează prevalența în recrutare a unei persoane de încredere.
Racolatorul tradițional – metoda lover boy – a căpătat în timp alterații care vizează replicarea
unor legături de familie, folosirea copiilor minori pentru șantaj, amenințarea cu folosirea unor
informații și fotografii compromițătoare în scopul umilirii victimei în fața familiei și a cercului
de cunoștințe.

Atât în cazul exploatării sexuale precum și al exploatării prin muncă este notabilă
instrumentalizarea rușinii ca factor de coerciție, fie prin șantaj sau prin reținerea câștigurilor, fapt
ce face imposibilă onorarea datoriilor existente sau susținerea familiei.

O altă trăsătură notabilă, care face greu de identificat situația de exploatare pentru potențialii
martori, este rolul de protector al traficantului față de violența exercitată de terți, fie că aceștia
sunt parte din clanuri rivale (“când se bat clanurile, suferă fetele”) sau, uneori, clienți.

Legăturile reale sau proiectate ale acestora cu membri ai forțelor de ordine îi fac și mai puternici
în ochii victimelor exploatate. Notabil, acesta pare a avea capacitatea să exercite o supraveghere
continuă fie prin prezența fizică a unui membru/membre ale grupării, fie prin alte victime, fie
prin mijloace de supraveghere (controlul telefonului mobil, folosirea unor adrese cunoscute).

Semne (ascunse) ale exploatării: cine și ce ar fi trebuit să vadă

Interviurile efectuate pe parcursul acestui studiu relevă tipuri de interacțiune cu victimele
traficului de persoane ale mai multor categorii de cetățeni:

● cu atribuții profesionale directe în prevenirea și combaterea traficului de persoane (precum forțe
de ordine și reprezentanți ai autorității publice),

● cu profesii a căror exercitare face ca interacțiunea cu victimele să fie una curentă (medici,
asistenți medicali, notari etc.)
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● „simpli cetățeni” (martori ai unor scene de violență, constrângere).

Ca de atâtea ori când este vorba de trafic de persoane, aceste categorii sunt adesea suprapuse (ex
– membri ai forțelor de ordine sau magistrați deveniți clienți). Un loc special, complex, în
această clasificare îl ocupă familia.

Principalele observații:

1. Autoritatea publică
Reprezentanții autorității publice (primari din comunități rurale, asistenți sau referenți sociali) au
fost menționați pe parcursul interviurilor ca fiind cei care semnalează recrutorilor situațiile
vulnerabile ale unor familii și ale unor fete. Tot aceștia au fost menționați în contextul acordării
discriminatorii a drepturilor legale pentru persoanele aflate în stare vulnerabilă (venit minim,
ajutor de încălzire, documente de identitate).

2. Forțele de ordine și sistemul de justiție
● Alături de reprezentanții autorității publice, forțele de ordine (jandarmeria) au fost menționate ca

depozitare ale lipsei de încredere, acestea din urmă și datorită înțelegerii dintre rețelele de
traficanți care exploatează fete și femei la stradă și patrulele de jandarmi („vorbeau cu cei care
ne țineau, făceau petreceri împreună”). Un alt context menționat este cel al secțiilor de poliție,
de unde adesea victimele au fost convinse că rețelele de traficanți au capacitatea fie să obțină
informații despre conținutul posibilelor plângeri, fie să afle informații despre razii sau despre
proceduri în desfășurare.

● Lungimea și întârzierea unor acțiuni concrete sunt percepute ca o formă de complicitate din
partea poliției și a magistraților. Una dintre mențiunile specifice vizează frustrarea legată de
anchete în desfășurare și organizarea de flagranturi (“nu putem face nimic până nu îi prindem
pe toți”/”până nu se termină ancheta”) și conștientizarea valorii (sau lipsei de) a persoanei
umane ca victimă a violenței și exploatării în această perioadă.

3. Sistemul sanitar
Interacțiunile cu sistemul sanitar sunt de 2 tipuri:

a) Intervențiile de urgență ca urmare a violenței (bătăi, fie ale traficanților, fie ale clienților).
Supraviețuitorii intervievați au insistat asupra nevoii respectării protocolului de interacțiune cu
persoana vătămată. Acolo unde acestea au avut posibilitatea să interacționeze singure/neînsoțite
cu cadrele medicale au fost contexte în care au reușit să semnaleze situația în care se află. De
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cele mai multe ori însă a existat o formă de supraveghere (fie prezență fizică, fie înregistrare
telefonică).

b) Intervenții programate, mai ales ca urmare a unor stări și afecțiuni generate de exploatare (boli și
afecțiuni ginecologice, întrerupere forțată sau voluntară a sarcinii, existența unei afecțiuni de
natură psihiatrică). Intervențiile programate se desfășoară adesea în sistemul privat de sănătate,
supraviețuitoarele menționând fie preferința pentru un medic anume, fie, dimpotrivă, schimbarea,
de fiecare dată a locului unde are loc intervenția. Intervențiile programate par, din observațiile
noastre, și mai puțin susceptibile de a fi subiectul unor protocoale proactive de identificare.

4. Sistemul educațional
Dincolo de disponibilitatea de a înțelege și verifică situațiile de absență școlară, semnele de
deficit de atenție, abuz fizic, școala este locul unde fetele cu precădere sunt victimele
bullying-ului și discriminării ca urmare a situației familiale sau a sărăciei. (“avem atâtea fete
amărâte pe care se pune o etichetă în scoală, care doare”1). Această formă de abuz continuu le
face vulnerabile în fața celor care le promit stabilitate financiară și/sau plecarea, ieșirea din
situația umilitoare.

5. Vulnerabilitatea copiilor aflați în plasament sau altă formă de ocrotire
Supraviețuitoarele intervievate au menționat adesea situația extrem de vulnerabilă a fetelor și
femeilor provenite din centrele de plasament sau care s-au aflat în grija unor asistenți maternali
abuzatori, care au devenit exploatatori/ traficanți. Căutarea, nevoia regăsirii într-un context
familial de grijă este speculată de femei care devin parte a unor rețele de trafic de persoane și
proxenetism. Vulnerabilitatea lor este accentuată de condiții generale specifice precum educația
formală și pregătirea pentru o viață autonomă.

6. Familia
Membrii familiei apar în ipostaze multiple: ca cei care identifică fie schimbarea de atitudine a
victimei, fie neîncrederea față de persoana cu care aceasta are o relație intimă; ca cei care
participă activ la punerea în aplicare a planului de evadare/ieșire din exploatare sau cei care nu
au fost capabili să recunoască semnele exploatării deși acestea au existat (lipsa contactului luni
de zile, telefoane scurte, supravegheate), mai ales când există alte forme de relație între victimă
și exploatator (copii minori, legături de căsătorie).
Familia este în egală măsură și ținta violenței cu care este amenințată victima. Uneori, aceste
amenințări sunt puse în aplicare prin prezență (supravegherea casei) sau chiar atacarea membrilor
de familie. Membrii familiei sunt însă câteodată și exploatatori sau abuzatori, fie prin forțarea
practicării prostituției fie prin abuz sexual repetat.

1 Citat interviu OM4
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7. Cetățenii
Sunt menționați ca martori pasivi ai scenelor de violență fizică care au loc în locuri publice sau
ca clienți în cazul rețelelor de trafic de persoane, indiferent unde are loc exploatarea sexuală (la
stradă, în apartamente închiriate sau la adresa proprie). Mai mult, par adesea a fi scutiți de
asumarea urmărilor, spre deosebire de victime: “am fost de fiecare dată amendată eu, niciodată
clientul”, “doar nu vrei să îî vină amenda acasă”2. Supraviețuitoarele intervievate menționează
în conversații violența clienților ca urmare a efectuării plății pentru serviciul sexual.

Concluzii intermediare

● Nevoia identificării și reacției la existența semnelor de exploatare: supraviețuitorii intervievați
menționează atât incapacitatea de a recunoaște semnele exploatării dar și pasivitatea, atunci când
ele sunt evidente, mai ales ale celor care „ar fi putut să știe”.

● Nevoia cercetării posibilelor complicități: interviurile de până acum readuc în prim plan
potențialele complicități ale autorității, fie pasivă (ignorarea unor semne și comportamente), fie
activă (beneficiari ai serviciilor persoanelor exploatate sau a câștigurilor financiare).

● Rolul determinant al familiei: familia sau surogatele ei par a determina multe dintre deciziile
persoanei exploatate (de la decizia de a pleca, la decizia de a rămâne în situația de exploatare, la
planul de evadare). Familiei existente i se adaugă adesea copiii născuți în perioada de exploatare.
Existența acestora complică emoțional capacitatea victimei de a lua decizii.

● Recunoașterea rolului și a presiunii exercitate direct sau prin interpuși: supravegherea continuă:
victimele sunt supuse supravegherii și constrângerii, fie direct sau indirect, ceea ce reduce
semnificativ, adesea total, capacitatea lor de a transmite semnale care să poată fi înțelese.
Neînțelegerea acestei realități generare complacerea în lipsă de reacție a celorlalți membri ai
comunității.

Proiectul ”ProActiv: Detectarea și notificarea cazurilor de trafic de persoane în comunitate”
este derulat de Asociația eLiberare în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane și Asociația Centrul pentru Studiul Democrației, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund

2 Citat interviu AX 1
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România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Scopul proiectului este să crească nivelul de informare și conștientizare în rândul populației din
România cu privire la victimele traficului de persoane și să dezvolte capacitatea de detectare și
notificare a celor mai relevanți actori din comunitate (asistenți sociali, personal medical și polițiști).

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida
relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi,
Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de
către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund
România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor
vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen
lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea
participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp
relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații
despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai
multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Persoană contact: Mădălina Mocan, cercetător CSD
Email: madalina.mocan@gmail.com
Telefon: +40 728 989 072
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