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Cuvânt înainte și recomandări
Despre traficul de persoane

Traficul de persoane este un fenomen mult prea răspândit pentru o umanitate
care, deși a ajuns la un progres tehnologic incredibil, uită adesea să pună omul cu
demnitatea și drepturile lui în centrul tuturor lucrurilor.
Amploarea fenomenului de trafic de persoane este cauzată de profiturile
uriașe ce pot fi dobândite de pe urma victimelor și riscurile relativ mici la care se
expun traficanţii. Rapoarte realizate de diferite organizaţii și în diferite momente de
timp avansează cifre care surprind un fenomen dificil de estimat din cauza aspectului
infracţional transnaţional, intereselor financiare imense, precum și a stigmei care
decurge din statutul de a fi fost victima traficului de persoane. Organizaţia
Internaţională a Muncii estimează că există un număr de peste 40 de milioane de

victime ale traficului de persoane la nivel global. Citind această cifră, nu miră pe
nimeni faptul că se fac eforturi considerabile pentru identificarea și anihilarea
reţelelor de traficanţi, precum și pentru reintegrarea victimelor în societate.
Convenţii și protocoale internaţionale au fost semnate pentru a asigura o anumită
consecvenţă în tratarea problemei traficului de persoane și pentru a asigura coerenţa
și coeziunea în lupta împotriva acestei activităţi din ce în ce mai dezvoltate la nivel
global.
Organizaţiile implicate în activitatea de combatere a traficului de persoane
încearcă, pe de o parte, să scoată la lumină cât mai multe reţele de traficanţi pentru
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a le neutraliza și, pe de altă parte, să ajute victimele sau potenţialele victime. Astfel,
victimele identificate ale traficului de persoane sunt extrase din situaţia în care se
află și sunt ajutate să se reîntoarcă la viaţa avută anterior sau să își construiască o
nouă viaţă. Numărul victimelor identificate este însă mult mai mic decât numărul
real al victimelor acestui fenomen.
Astfel, un rol foarte important îl capătă campaniile de informare și
conștientizare prin care organizaţiile care luptă împotriva acestui fenomen
diseminează în societate informaţii despre traficul de persoane și traficanţi, despre
metode de racolare și exploatare pentru a se asigura că oamenii conștientizează
problema și înţeleg cum se pot feri, evitând riscul de a deveni victime la rândul lor.
Acest kit educaţional reprezintă contribuţia noastră la demersul de informare și
prevenire a fenomenului de trafic de persoane.

Autorii
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Cuvânt înainte

Dragi profesori,

Sunteţi o parte importantă din viaţa copiilor pe care îi aveţi la clasă și vă
mulţumim pentru efortul pe care îl faceţi zilnic, ajutându-i să-și învingă temerile și
să depășească obstacolele.
Cu toţii ne-am izbit de povești de viaţă încâlcite și triste: copii ai căror părinţi
sunt plecaţi pentru a le asigura un trai mai bun, copii abandonaţi, copii care dispar
din școală doar pentru a fi înlocuiţi de zvonuri despre locul în care se află și
activităţile pe care le întreprind. Suntem siguri că, la fel ca și noi, aţi vrea ca numărul
acestor povești încâlcite să fie din ce în ce mai mic.
Din această dorinţă s-a născut prezentul kit educaţional. Știm bine că
„deţinătorii” poveștilor încâlcite de viaţă sunt cei mai vulnerabili în faţa traficanţilor.
Știm că toţi copiii sunt ușor de indus în eroare de adulţi fără scrupule, interesaţi doar
de câștigul personal, indiferent de unde ar veni acesta. Am încercat prin acest kit să
le oferim acestor copiii o șansă: informaţie. Vrem să îi informăm despre realităţile
acestei activităţi infracţionale, vrem să înţeleagă cine sunt cei susceptibili de a fi
victime, cum ar putea „arăta” traficanţii, vrem să recunoască dacă se află într-o
situaţie riscantă și, cel mai important, vrem să fie capabili să acţioneze pentru a se
apăra.
Subiectele abordate sunt delicate și ele trebuie tratate cu respect și empatie.
Este esenţial să evitaţi deopotrivă senzaţionalismul
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și sentimentalismul

în

coordonarea discuţiilor. Obiectivele acestor activităţi nu ţin în niciun caz de
generarea unor sentimente de frică, teroare sau milă, ci de a informa și a-i ajuta pe
elevi să conștientizeze existenţa acestui fenomen, precum și să înveţe să gândească
critic în raport cu informaţiile sau propunerile pe care le primesc.

Știm că și dumneavoastră aveţi aceleași scopuri ca și noi și de aceea vă mulţumim!

“Ar trebui ca fiecare dintre noi să fie preocupat de acest subiect, deoarece este o

distrugere a fundaţiei noastre comune, umanitatea. Fiecare comunitate ar trebui să
fie preocupată de acest subiect deoarece distruge ţesătura noastră socială. Fiecare
companie ar trebui să fie preocupată de acest subiect deoarece denaturează pieţele.
Fiecare naţiune ar trebui să fie preocupată de această temă deoarece pune în pericol
sănătatea publică, alimentând violenţa și crima organizată. E vorba despre
nedreptatea și caracterul inacceptabil al traficului de persoane care trebuie numit
pe adevăratul său nume - sclavie modernă.”

Președintele Barack Obama, 25 septembrie 2012
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Ce conţine acest kit - Recomandări

Traficul de persoane poate părea un subiect neobișnuit pentru a fi discutat cu
copiii. Subiectul poate fi înfricoșător, în special pentru copiii mai mici, iar profesorii
și părinţii pot să se simtă incomod să abordeze această conversaţie. Acest kit
educaţional a fost elaborat pentru Agenţia Împreună în cadrul proiectului Fighting
human trafficking in Romania finanţat de Norwegian Church Aid.
Kitul conţine pe lângă suportul prezent, documente separate cu fiecare fișă
de lucru (pentru a facilita multiplicarea materialului folosit la clasă). Kitul include și
o serie de prezentări PowerPoint care să vină în sprijinul activităţii de la clasă. Vă
rugăm să consultaţi și notele de subsol ale slide-urilor (filelor) din prezentări.
Kitul este menit să îi ajute pe profesorii care lucrează cu copii de 12-15 ani,
astfel încât să transmită informaţia legată de fenomenul traficului de persoane.
Activităţile pot fi folosite atât în clasele de IX, X, cât și VII și VIII sau alte clase cu

recomandarea ca profesorii să adapteze porţiuni din activităţi în funcţie de nevoile
evaluate la clasă.
În acest kit se găsesc informaţii generale despre traficul de persoane, statistici
la nivel mondial și naţional, elemente legate de formele de exploatare și cine anume
este expus la acestea. În plus, kitul aduce informaţii despre traficanţi și despre
metodele lor de racolare, cu un accent pe metodele legate de tehnologiile moderne,
precum și despre victime și poveștile lor de viaţă. Prezentul kit educaţional nu se
vrea doar o colecţie de teorii și informaţii. El se dorește a fi un instrument flexibil,
care să îi încurajeze pe copii să descopere modalităţi practice de a face faţă
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încercărilor reţelelor de traficanţi de a-i racola. De aceea, acest kit cuprinde exerciţii,
studii de caz și fișe de lucru individual, care să faciliteze îndeplinirea obiectivului
mai sus menţionat.
De asemenea, având în vedere că experienţa altor persoane ne poate ajuta să
descoperim mai ușor capcanele traficului de persoane, kitul educaţional propune și
o serie activităţi care folosesc filme și clipuri, românești și internaţionale, care
ilustrează problematica abordată.
Kitul este structurat pe 7 sesiuni de câte 45 de minute, fiecare sesiune având
obiective și instrumente de lucru specifice. Dacă primele două sesiuni sunt dedicate
înţelegerii traficului de persoane la modul general, a implicaţiilor acestuia și a
magnitudinii fenomenului, a treia sesiune este focalizată asupra rolului tehnologiei
în fenomenul traficului de persoane, sesiunile 4, 5 și 6 prezintă diferitele forme de
exploatare (exploatare sexuală, muncă forţată respectiv cerșetorie), iar sesiunea 7
este dedicată măsurilor de protecţie care pot fi luate pentru a evita posibile situaţii
de trafic.
Fiecare activitate este descrisă prin obiectivele sale și maniera de desfășurare
și, acolo unde a fost considerat necesar, au fost sugerate întrebări care să ghideze
discuţiile cu elevii. Exerciţiile sunt însoţite de o descriere detaliată a modului în care
trebuie conduse de către profesor, precum și de o trecere în revistă a concluziilor ce
pot și ar fi potrivit să fie atinse ca urmare a exerciţiului. Sugestii sunt făcute și pentru
discuţiile ce ar putea fi purtate ca urmare a vizionării materialelor video propuse.

Vă recomandăm să parcurgeţi de mai multe ori materialul pentru a vă asigura
că aveţi flexibilitatea de a mări timpul alocat anumitor activităţi care stârnesc interesul
elevilor. De exemplu cele 5 minute extra pot fi folosite de profesor pentru
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a insista mai mult pe discuţia unui studiu de caz sau clip sau pentru a rezuma unele
concepte teoretice importante. La a doua sau a treia lectura puteţi decide și dacă
doriţi să mai adăugaţi unele informaţii în prezentarea PowerPoint pe care noi v-am
propus-o pentru activitatea respectivă.
Vă mulţumim!
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SESIUNEA 1

Noţiuni generale despre traficul de
fiinţe umane
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SESIUNEA 1

Noţiuni generale despre traficul de fiinţe umane
Scop:
Introducerea conceptului general de „trafic de persoane”
Clarificarea miturilor existente pe această temă

Cuvinte cheie: trafic de persoane, forţă, coerciţie, fraudă, trafic versus migraţie.
Metode și procedee: prezentare teoretică, joc experienţial, dezbatere, vizionare de
scurt film

Materiale didactice necesare: videoproiector și laptop, conexiune la internet,
prezentare PPT

Durata: 45 de minute
Nivel de interactivitate: crescut
Desfășurarea lecţiei - Recomandări:
Lecţia va debuta printr-o activitate de învăţare experienţială (A1) prin care
elevii să ia primul contact cu tema sesiunii, într-o manieră care să le trezească
interesul și să provoace momente de reflecţie personală.
Exerciţiul interactiv va fi urmat de prezentarea teoretică a conceptului
general de „trafic de persoane” (A2).
Lecţia se va încheia prin prezentarea unui scurt videoclip conceput pentru
conștientizarea problematicii traficului de persoane (A3) - What is Human
Trafficking – Ce este traficul de fiinţe umane?
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A1 - exerciţiul „Linia adevăr - mit”
Obiectiv: implicarea activă a elevilor, crearea unor momente de reflecţie personală
Durată: aproximativ 25 de minute
Materiale: spaţiul din faţa clasei în care elevii se pot mișca de-a lungul unei linii
imaginare (sau trasate cu creta) de aproximativ 5-6 metri; prezentare Power Point
cu enunţurile și, respectiv, răspunsurile clarificatoare.

Recomandări:
Conduceţi activitatea într-o manieră neutră, care să nu le dea participanţilor
indicii privind corectitudinea răspunsului lor. Nu-i contraziceţi, indiferent de
opinia lor.
Încercaţi, prin sondaj, să obţineţi justificări ale elevilor privind alegerea
făcută, asigurându-vă că ceilalţi ascultă.
Exemplu:

Posibile întrebări pentru ghidarea discuţiei - item nr. 4:

Aveţi exemple?

Puteţi provoca o mică dezbatere oprindu-vă asupra unui mit, invitându-i pe
elevii cu alegeri opuse să-și justifice alegerea sau să găsească diverse explicaţii.
(Atenţie! Moderaţi cu grijă această interacţiune, astfel încât să nu ocupe prea
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mult timp și să nu se transforme într-o interacţiune competiţională!)
După fiecare afirmaţie de tip adevăr/ mit, explicaţi/ proiectaţi răspunsul

corect, clarificator (Nu vă doriţi ca elevii să plece cu ambiguităţi pe aceste
teme!)

Cum se derulează (instructaj):
1. Explicaţi-le copiilor astfel: „Acesta este un exerciţiu prin care vom încerca să
ne clarificăm anumite concepţii greșite (mituri) pe care le-am putea avea
privind traficul de persoane.
Ne vom imagina că în faţa noastră este trasată o linie orizontală imaginară, iar
la un capăt al acesteia (de pildă, stânga) avem Adevărul (Acordul Total / Eu
cred că e adevărat), în timp ce la cealaltă extremitate se află Mitul (Dezacord
Total/ Eu cred că e fals). Între cele două extremităţi există, la mijloc, poziţia
Nu știu
2. Eu vă voi citi / proiecta câte o afirmaţie, iar voi trebuie să vă gândiţi câteva
secunde si să vă plasaţi, în liniște, într-una din cele 3 poziţii posibile – Adevăr
(Eu cred că e adevărat), Nu Știu, Mit (Eu cred că e fals).
E posibil ca până acum să nu vă fi gândit la acest subiect – de aceea, vă invit să
reflectaţi câteva secunde și să decideţi care este poziţia voastră. Poziţia de
mijloc – Nu știu – va fi aleasă atunci când avem în minte informaţii sau
argumente contradictorii.
3. Apoi, după ce fiecare dintre voi și-a ales unde se plasează de-a lungul acestei
linii imaginare, o să vă invit să-mi oferiţi câteva argumente pentru alegerea
făcută. Colegii sunt invitaţi să asculte în liniște și să reflecteze.
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4. Ultimul pas este cel în care vă voi oferi / voi proiecta răspunsul corect. E foarte
important să înţelegeţi că cea mai mare parte dintre noi (societatea) se poate
lăsa „păcălită” de astfel de mituri despre diverse fenomene sociale. Răspunsul
vostru reflectă informaţiile și opiniile la care aţi fost expuși, nu întotdeauna
corecte, și nu reprezintă o eroare a voastră.

Mituri versus adevăr1
1. În zilele noastre nu mai există sclavi. - FALS
Deși estimarea unui număr foarte clar de victime aflate în condiţii
asemănătoare sclaviei este foarte dificilă, putem vorbi despre „sclavie
modernă” – traficul de persoane. Organizaţia Internaţională a Muncii
menţionează aproximativ 20,9 milioane de victime ale traficului de persoane
la nivel global. Asta înseamnă cu aproximativ 1,5 milioane mai mult decât
întreaga populaţie a României

2. La noi în ţară nu există trafic de persoane, asta se întâmplă doar în ţări
îndepărtate. - FALS
Conform studiilor, România se află printre primele 5 ţări din Uniunea
Europeană în ceea ce privește numărul de victime înregistrate și de
condamnări. Trebuie să menţionăm însă că cele mai multe victime nu sunt
înregistrate (cazurile nu ajung să fie raportate poliţiei).

Cele 11 afirmații sunt realizate pornind de la informațiile disponibile în OUT OF THE SHADOWS: Exposing
the Myths of Human Trafficking realizat de Administration for Children and Families, raportul Agenției Împreună
(2019), informații de pe site-ul antitrafic.ro, precum și raportul ILO, Walk Free Foundation și IOM din 2017.
Link-urile către rapoartele complete sunt disponibile în lista bibliografică de la final. (N.a)
1
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3. Atât adulţii, cât și copiii sunt victime ale traficului de persoane –
ADEVĂRAT
Se estimează că, la nivel global ,aproximativ 26% din victime (adică aproape
5,5 milioane) sunt copii.

4. Cele mai multe victime ale traficului de persoane sunt de gen feminin ADEVĂRAT
Deși traficul de persoane nu este un fenomen cu victime exclusiv feminine,
într-adevăr, persoanele de gen feminin (fete, femei) sunt semnificativ mai
vulnerabile (aspect valabil atât pe plan naţional, cât și la nivel global).

5. Traficanţii sunt întotdeauna necunoscuţi care își iau victimele prin
surprindere. – FALS
În majoritatea cazurilor, adică în aproximativ două treimi, traficanţii sunt
persoane cunoscute victimei (familie, parteneri de viaţă, vecini, etc.).

6. Traficanţii sunt atât bărbaţi, cât și femei – ADEVĂRAT
De pildă, statisticile menţionează că în cazul traficului de copii aproximativ
23% dintre persoanele implicate sunt de gen feminin.

7. Dacă un copil este traficat, atunci cu siguranţă va cere ajutor cu prima
ocazie. – FALS
Din păcate, acest lucru nu este adevărat pentru toţi copiii implicaţi. Factorii
care influenţează acest lucru descriu o realitate extrem de complicată: foarte
mulţi copii sunt abuzaţi și traficaţi de către propria lor familie; de multe ori,
traficantul este singura persoană care (cel puţin iniţial) se poartă frumos cu
copilul, iar acesta dezvoltă o legătură de atașament aparte faţă de abuzator
(sindromul Stockholm); sentimentele de vinovăţie și de neajutorare sunt
14

copleșitoare și descurajează orice acţiune; în mintea copilului prinde rădăcini
tot mai puternic un sentiment de neîncredere generală faţă de lume, inclusiv
faţă de autorităţi (care, posibil, în trecut nu i-au luat în serios, i-au tratat drept
infractori, nu au reușit să-i protejeze la timp, etc); abuzatorul recurge la șantaj,
etc.

8. Când vorbim de trafic de persoane, ne referim doar la exploatarea
sexuală. - FALS
Exploatarea sexuală este doar o formă a traficului de persoane. Alte forme
sunt: munca forţată, cerșetoria forţată, comiterea de fapte ilegale sub
coerciţie, etc. Se pare că în Europa exploatarea sexuală atinge un procent de
aproximativ 60-65% din cazuri, însă sunt studii care susţin că piaţa forţei de
muncă este, de fapt, principalul beneficiar al traficului de persoane.

9. Dacă ești un pic atent, este ușor să-ţi dai seama dacă cineva a fost traficat
– FALS
Coerciţia (forţarea sau constrângerea cuiva să facă un anumit lucru) poate lua
diverse forme și nu este, de foarte multe ori, observabilă. Traficanţii de
persoane folosesc forţa fizică (bătăi, torturi fizice, viol, etc), dar și metode mai
„rafinate” de control. Constrângerea psihologică, de pildă, poate lua forma
șantajului (confiscarea actelor, „dacă nu faci X lucru, familia ta va păţi ceva”),
a controlului psihologic prin teroare (prin ameninţări cu violenţa, execuţii
organizate), a manipulării emoţionale (de pildă, în cazul traficului de copii,
aceștia pot dezvolta sentimente de atașament și dependenţă faţă de traficant).
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10. Sunt vulnerabil în faţa traficului de persoane doar dacă merg în locuri
periculoase sau mă învârt în cercuri dubioase. – FALS
În timp ce metodele tradiţionale ale traficului de persoane sunt încă larg
folosite, în ultimii 15 ani a apărut o nouă „armă” la îndemâna traficanţilor:
Internetul. Internetul reprezintă o modalitate eficientă, anonimă și
nerestricţionată în vreun fel prin care traficanţii își pot ademeni victimele:
site-uri care promit cariere în modelling, anunţuri false de muncă, recrutare
pentru piaţa neagră a muncii, etc. Nu ești sigur online (dacă nu-ţi iei mai
multe măsuri de protecţie)!

11. Traficul de persoane este o infracţiune severă – ADEVĂRAT
Traficul de fiinţe umane, indiferent de forma sa și indiferent de identitatea
victimelor, înseamnă o încălcare majoră a drepturilor omului și este o
activitate infracţională.
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A2 - prezentare teoretică – TRAFICUL DE PERSOANE
Obiectiv: prezentarea frontală a conceptului de trafic de persoane
Durată: aproximativ 15 de minute
Materiale necesare: prezentare PPT, laptop,
Recomandare: intercalaţi în prezentarea teoretică referinţe la exerciţiul abia
desfășurat, punctând momentele de insight (înţelegere profundă) avute de elevi.

Desfășuraţi lecţia cu multă precauţie – temele abordate aici pot fi total străine
unora dintre copiii de la clasă, în timp ce altora le pot fi dureros de familiare. Nu
adresaţi întrebări intime copiilor și nu insistaţi cu întrebări dacă îi vedeţi
tulburaţi.

Explicaţi încă de la început că temele discutate sunt delicate, complexe și că reprezintă
realitatea de zi cu zi a unor copii reali, din ţara noastră și din alte ţări. Tocmai de
aceea, așteptarea pe care o adresaţi clasei este de a trata cu maturitate și respect acest
subiect, pentru a proteja măcar în acest fel demnitatea victimelor.

Păstraţi-vă câteva minute la final pentru a primi întrebări din partea clasei.

Conţinut teoretic
Traficul de persoane este un fenomen des întâlnit în zilele noastre și este
pedepsit în majoritatea ţărilor lumii. Acest fenomen se referă, pur și simplu, la
exploatarea oamenilor, indiferent de genul, vârsta, naţionalitatea, etnia sau alte
caracteristici ale acestora.
Alţi termeni folosiţi frecvent pentru a descrie această realitate sunt „trafic de
fiinţe umane” și „sclavie modernă”.
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Definiţie
Conform Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului
privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor
acestuia, traficul de persoane înseamnă2:
1. Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane,
inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză,
efectuate sub ameninţare sau prin uz de forţă sau prin alte forme de

constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere
sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de

bani sau de alte foloase pentru a obţine consimţământul unei persoane care
deţine controlul asupra alteia, în vederea exploatării.
2. Stare de vulnerabilitate înseamnă o situaţie în care persoana în cauză nu poate
decât să se supună abuzului implicat, neavând o alternativă reală sau
acceptabilă.
3. Exploatarea include cel puţin exploatarea prostituţiei altor persoane sau alte
forme de exploatare sexuală, munca sau serviciul forţat, inclusiv cerșitul,

sclavia sau practicile similare sclaviei, aservirea, exploatarea activităţilor
infracţionale sau prelevarea de organe. Consimţământul unei victime a
traficului de persoane la exploatare, indiferent dacă este intenţionat sau
efectiv, este irelevant atunci când a fost folosit oricare dintre mijloacele
prezentate la alineatul 1

Sublinierile ne aparțin și au fost realizate pentru a ușura desprinderea unor cuvinte cheie pentru profesorul
facilitator al activităților și, implicit, pentru elevii săi. (N.a.)
2
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(Art. 12, Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului
privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea
victimelor acestuia, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene,
2011)
Codul Penal din România consideră că:
„Prin exploatarea unei persoane se înţelege:
a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod

forţat;
b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de
libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea
producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare
sexuală;
d) obligarea la practicarea cerșetoriei;
e) prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal.”
(Noul cod penal, art. 182, citat în ANITP, 2019a)

Tot în Noul Cod Penal al României (ibidem), se menţionează faptul că „orice
persoană fizică despre care există informaţii că a suferit o vătămare fizică sau psihică,
o suferinţă emoţională, o pierdere economică sau o vătămare gravă a drepturilor sale
fundamentale, prin acţiuni sau inacţiuni care încalcă legislaţia penală în materia
prevenirii și combaterii traficului de persoane” este considerată victimă a traficului
de persoane.
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Discutaţi cu elevii următoarele clarificări conceptuale:
Clarificări terminologice utile:
forţă – folosirea violenţei pentru a controla pe cineva
coerciţie – folosirea ameninţărilor pentru a controla pe cineva

fraudă – folosirea minciunilor pentru a controla pe cineva

Moment interactiv în lecţie (2-3 minute)

Invitaţi elevii să se gândească că ar fi cuvintele cheie care le rămân în minte
după audierea acestor definiţii.
Notaţi pe tablă fiecare cuvânt și încercuiţi-l. Dacă un cuvânt se repetă (ceea
ce este, de fapt, foarte normal și de dorit), încercuiţi-l din nou, de fiecare dată
când este menţionat. În final, veţi avea pe tablă o reprezentare grafică extrem
de intuitivă a frecvenţei cu care un concept sau altul a fost menţionat de elevi.
Exemplu: într-o situaţie în care elevii au menţionat mai frecvent cuvântul
exploatare comparativ cu altele, aţi avea o reprezentare grafică de tipul:
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exploatare
Forță

Prelevare de
organe
Fig. 1 Exemplu de reprezentare grafică

Conţinut teoretic (continuare)
Victimele sunt cele care suferă abuzul fizic, emoţional sau sexual și, de cele
mai multe ori, nu au acces la educaţie, îngrijire medicală și/sau protecţie socială.
Conform UNICEF (2006, p.5) „oricine poate fi victimă a traficului, indiferent de
clasă, educaţie, gen sau vârstă atunci când se exercită forţă asupra lor sau când sunt
ademeniţi cu promisiuni false”.
Organizaţia Internaţională a Muncii vorbește de aproximativ 20,9 milioane
de victime ale traficului de persoane la nivel global. Există estimări care susţin că

până în 1% din supravieţuitorii cazurilor de trafic sunt identificaţi, ceea ce înseamnă,
implicit, că cea mai mare parte a victimelor constituie o “cifră ascunsă”. Din păcate,
sclavia modernă este o afacere profitabilă pentru reţelele de traficanţi, aducându-le
acestora aproximativ 150 de miliarde de $ anual.
Conform unui document al Comisiei Europene citat în raportul Agenţiei
Împreună (2019) „România se află în top 5 la nivelul UE în ceea ce privește cetăţenia
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victimelor înregistrate ale traficului, precum și în ceea ce privește numărul
proceselor (cazuri de condamnare soluţionate pentru toate tipurile de exploatare).
De asemenea, România ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de persoane
raportate suspectate, arestate sau avertizate (2777). Conform aceluiași studiu,
România se regăsește printre primele 5 ţări ale UE cu cel mai mare număr de victime
înregistrate atât pentru intervalul 2010-2012, cât și pentru 2015-2016.”
În esenţă, numărul de cazuri de trafic de persoane identificate în România a
scăzut în perioada 2015-2018, după cum este arătat în figura 2.

Fig. 2 Număr cazuri identificate în România anual, în
perioada 2015-2018 (preluat din raportul Agenţiei
Impreună, 2019)

Conform raportului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane
(2019a) ce urmărește perioada 01.01.2019-30.06.2019, în primul semestru al anului
au fost identificate un număr de 254 de cazuri de trafic de persoane.
Departamentul de Stat al SUA avertizează în raportul din 2019 Trafficking in
Persons Report că, deși face eforturi semnificative în această direcţie (constând în
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adoptarea unei strategii naţionale pe 5 ani și a unui plan de acţiune naţional, precum
și în punerea sub acuzare a mai multor persoane suspecte de trafic de persoane),
România nu îndeplinește standardele minime pentru eliminarea traficului și a
regresat comparativ cu anii anteriori. Motivele pentru această evaluare ţin de: număr
de condamnări semnificativ mai redus, „corupţie endemică și presupusă complicitate
la infracţiuni de trafic [...], în special cu funcţionari de stat care exploatează minorii
aflaţi în grija centrelor de plasament gestionate de guvern” (Ambasada SUA în
România, 2019), insuficientă pregătire specializată a judecătorilor pentru a lucra cu
victimele traficului de persoane, fonduri insuficiente, etc.

Moment interactiv în lecţie (10 minute)

Provocaţi elevii la un exerciţiu de gândire critică, astfel:

De ce credeţi că există o distanţă așa de mare între cifrele menţionate de
Organizaţia Internaţională a Muncii (aproximativ 21 de milioane de persoane
traficate la nivel global) și cifrele raportate pentru România anului 2018?
Oare înseamnă acest lucru că în România traficul de fiinţe umane nu este o
problemă reală? Ce alte explicaţii pot exista?

Ghidaţi elevii către răspunsuri care să ia în calcul următorii factori

Foarte puţine cazuri de trafic de persoane ajung să fie identificate, chiar
și la nivel global.
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Deficite în colectarea datelor
Victimele lucrează în sectoare mai puţin vizibile poliţiei (ex, servicii
de escortă mediate online)
Nivelul de coerciţie asupra victimelor este foarte mare, astfel încât și
dacă reușesc să scape acestei forme de sclavie, multe victime preferă să
păstreze tăcerea și să nu se adreseze autorităţilor
Nivel înalt de corupţie în rândul organismelor instituţionale
responsabile cu detectarea acestei infracţiuni
Organizarea traficului de persoane sub formă de reţea de crimă
organizată (mafie), ceea ce înseamnă un efort de timp și efort financiar
semnificativ pentru forţele de ordine

Continuaţi, discutând cu elevii următoarele clarificări conceptuale (și proiectaţi-le
acest tabel comparativ- îl veţi găsi în materialul PPT dedicat acestei lecţii)

Tabel 1. Trafic de persoane versus migraţia forţei de muncă (conţinut adaptat și
completat după “Traficul de persoane. O realitate a zilelor noastre”, ProRefugiu,
2011).

Migraţia

Trafic de persoane

forţei

de

muncă

(munca în străinătate)
Este rezultatul exercitării de presiune și Este

opţiunea

control, sub forma răpirii, înșelăciunii, individului
abuzului de încredere
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voluntară

a

Persoana nu are libertate de decizie, iar statul Persoana poate decide ce să facă
său este de sclav

(muncește sau nu, se întoarce sau
nu în ţară, etc.)

Banii sau câștigurile în urma muncii îi revin Persoana se bucură de câștigul
traficantului.

muncii sale

Starea psihică a individului este una precară Deși individul se poate confrunta
(traume,

teroare,

neputinţă,

respingere cu dificultăţi, în cele mai multe

socială, etc)

cazuri starea sa psihică este una de
relativ echilibru

Este o infracţiune și o încălcare severă a Este ceva legal și în acord cu
drepturilor omului

dreptul
circulaţie
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individului

la

liberă

A3 – video – Ce este traficul de persoane?
Obiectiv: recapitularea și fixarea informaţiilor prezentate la activitatea anterioară
Durată: aproximativ 5-10 de minute
Materiale: un fragment tradus în limba română din materialul original Tools That
Teach: What is Human Trafficking?3 disponibil in limba engleză pe Youtube și
realizat de Departamentul de securitate internă din SUA; laptop; videoproiector,
conexiune la Internet.

Fragmentul subtitrat în limba română din clipul Ce este traficul de persoane? este
disponibil accesând acest link.

Recomandări:
După vizionare reluaţi principalele informaţii.
Verificaţi dacă elevii au întrebări sau neclarităţi.

3

Materialul integral în limba engleză poate fi accesat aici https://www.youtube.com/watch?v=35uM5VMrZas
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SESIUNEA 2

Noţiuni specifice despre traficul de
fiinţe umane
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SESIUNEA 2

Noţiuni specifice despre traficul de persoane
Scop:
Explicarea principalelor concepte legate de traficul de persoane
 Forme ale traficului
 Victime
 Traficanţi
Înţelegerea dimensiunii fenomenului

Cuvinte cheie: exploatare sexuală, muncă forţată, cerșetorie, hoţie forţată, categorii
de victime, traficanţi

Metode și procedee: prezentare teoretică, dezbatere, vizionare de scurt film
Materiale didactice necesare: videoproiector și laptop, acces la internet, prezentarea
Power Point

Durata: 45 de minute
Nivel de interactivitate: mediu/scăzut
Desfășurarea lecţiei - Recomandări:
Lecţia va debuta cu prezentarea unui scurt videoclip conceput pentru
conștientizarea problematicii traficului de persoane (A1) - Human
Trafficking: It Happens Here (Traficul de fiinţe umane – Se întâmplă aici)
Continuaţi apoi cu o prezentare teoretică ce se va concentra pe formele de
trafic și pe statisticile relevante pentru traficul de persoane (A2)
Încheiaţi lecţia printr-o fișă de reflecţie pentru elevi (A3)
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A1 - video
Obiectiv: recapitularea și fixarea informaţiilor prezentate la activitatea anterioară
Durată: maxim 10 minute
Materiale: un fragment tradus în limba română din materialul original Human
Trafficking: It Happens Here disponibil in limba engleză pe Youtube și realizat în
cadrul Proiectului Polaris (www.polarisproject.org); laptop; videoproiector.
Fragmentul subtitrat în limba română este disponibil accesând acest link.

Recomandări:
După vizionare, discutaţi principalele informaţii.
Verificaţi dacă elevii au întrebări sau neclarităţi.

Posibile întrebări pentru ghidarea discuţiei:
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A2 - prezentare teoretică – TRAFICUL DE PERSOANE – concepte
specifice (forme de exploatare, victime, traficanţi)
Obiectiv: prezentarea formelor traficului de persoane și a statisticilor relevante
Durată: aproximativ 30 de minute
Materiale: prezentare Power Point, laptop, videoproiector
Recomandare: intercalaţi în prezentarea teoretică referinţe la materialul video
vizualizat anterior și la elementele discutate în prima sesiune.

Desfășuraţi lecţia cu multă precauţie – temele abordate aici pot fi total străine
unora dintre copiii de la clasă, în timp ce altora le pot fi dureros de familiare. Nu
adresaţi întrebări intime copiilor și nu insistaţi cu întrebări dacă îi vedeţi
tulburaţi.

Explicaţi încă de la început că temele discutate sunt delicate, complexe și că reprezintă
realitatea de zi cu zi a unor copii reali, din ţara noastră și din alte ţări. Tocmai de
aceea, așteptarea pe care o adresaţi clasei este de a trata cu maturitate și respect acest
subiect, pentru a proteja măcar în acest fel demnitatea victimelor.

Păstraţi-vă câteva minute la final pentru a primi întrebări din partea clasei.

Conţinut teoretic
Traficul de persoane reprezintă o violare severă a drepturilor fundamentale

ale omului și este un act inacceptabil.

Moment interactiv în lecţie (1-2 minute)
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Întrebări pentru clasă

Care credeţi că sunt drepturile omului încălcate în cazul traficului de
persoane?
R: dreptul la libertate, dreptul de a nu fi supus la rele tratamente, dreptul la
educaţie, libertatea de mișcare, etc)

Vom aborda în continuare conceptele fundamentale care necesită a fi înţelese
atunci când discutăm despre traficul de fiinţe umane.

Care sunt formele traficului?
Cele mai des întâlnite forme de exploatare sunt:
 exploatarea sexuală:
o întâlnim victime ale traficului de persoane în bordeluri, cluburi de
striptease, servicii de masaj și/sau escorte, prostituţie controlată de
pești, pe stradă sau on-line, după cum este menţionat în rapoartele
UNICEF;
o victimele sunt obligate să se prostitueze, să fie escorte, să participe la
activităţi cu tentă pornografică, primind foarte puţini bani sau cadouri.
 muncă forţată:
o după cum raportează UNICEF, munca forţată se desfășoară cu
preponderenţă în restaurant, baruri, hoteluri, în agricultură și
construcţii precum și în gospodării;
o victimele sunt puse să îndeplinească munci variate, timp de multe ore
pe zi, fără a fi plătită sau primind sume foarte mici de bani;
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o în general victimelor le sunt luate actele de identitate, sunt ameninţate
și nu li se permite accesul la mijloace de comunicare.
 cerșetorie:
o victimele sunt obligate să cerșească, iar sumele obţinute din această
activitate sunt confiscate de traficanţi;
o copiii sunt predispuși pentru acest tip de trafic de persoane.
 hoţie forţată:
o victimele sunt trimise la furat, cel mai adesea sunt folosite pentru furt
din buzunare, în folosul traficanţilor.
 alte situaţii:
o victimele ar putea fi folosite pe post de curier de droguri, vânzători de
droguri, ar putea sa le fie prelevate organe pentru transplanturi, să fie
folosite pe post de soldaţi, etc.
Corespunzător tipurilor de exploatare identificate conform Codului Penal, se
poate stabili care este ponderea fiecărui tip de exploatare în totalul cazurilor
identificate în România. În Fig. 3 se poate observa că exploatarea sexuală este
preponderentă, 65% din cazurile identificate în perioada 2015-2018 având o
componentă de exploatare sexuală (Agenţia Împreună, 2019), în vreme ce pentru
2019, „Exploatarea sexuală este în continuare forma cea mai des întâlnită de
exploatare, atât în traficul intern cât și extern (72% din victime)” (ANITP, 2019a)
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Fig. 3 Număr cazuri pe fiecare formă de exploatare în perioada 2015-2018
(România)
În România, exploatarea sexuală este printre cele mai prevalente forme de
exploatare, indiferent de vârsta persoanei exploatate (adult sau copil).

Figura 4 prezintă situaţia pentru cazurile de victime minore, iar Figura 5 prezintă
situaţia pentru cazurile victimelor adulte identificate.
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Fig. 4 Incidenţa formelor de exploatare în rândul minorilor

Fig. 5 Incidenţa formelor de exploatare în rândul adulţilor
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Conform Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO, Walk Free Foundation
și IOM, 2017), la nivel global aproximativ 16 milioane de persoane sunt exploatate
ca forţă de muncă forţată, în timp ce aproximativ 4,8 milioane de persoane sunt
exploatate sexual. Cei mai mulţi oameni care fac muncă forţată au ocupaţii în
domeniul construcţiilor, manufacturării de bunuri diverse sau în industria hotelieră
și agricultură.

Unde se întâmplă traficul de persoane?
Traficul de persoane este un fenomen global (se întâmplă în România, SUA,
iar cea mai mare prevalenţă o are în ţările asiatice și ţările africane). Conform
statisticilor emise de Organizaţia Internaţională a Muncii (Ibidem), în funcţie de
marile regiuni ale globului, ponderea traficului de persoane este repartizată astfel:
62% regiunea Asia-Pacific, 23% Africa, 9% în Europa și Asia Centrală (însemnând
peste 2 milioane de victime), 5% America de Nord și America de Sud și 1% ţările
arabe.
Indiferent de forma pe care o îmbracă traficul de persoane, victimele pot fi
traficate atât intern (în ţara din care provin, în cazul nostru în România), cât și

extern. Procentul între numărul de cazuri cu destinaţie internă și cele cu destinaţie
externă a variat între 44% și 60% per total. Atunci când vorbim de minori, procentul
de cazuri interne de trafic de persoane ajunge până la 90% (Agenţia Împreună, 2019).
Nu în ultimul rând, traficul de persoane se poate produce online (mai multe
detalii despre acest subiect vor fi oferite în următoarele lecţii).
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Cine sunt persoanele traficate (victimele)?
Victimele traficului de persoane pot fi:
 În funcţie de vârstă - minori (copii, adolescenţi) și adulţi
 În funcţie de gen - femei și bărbaţi
Înţelegem, deci, că oricine poate fi victimă a formelor de exploatare
enumerate mai sus, indiferent de gen sau de vârstă, unele grupuri de persoane fiind
însă mai vulnerabile decât altele.
Astfel, conform ultimelor date centralizate la nivelul ţării noastre, se pare că
exploatarea sexuală este prevalentă în rândul femeilor, iar munca forţată este mai
frecventă în cazul bărbaţilor. Figura 6 ilustrează această situaţie, precum și faptul că
numărul de cazuri de bărbaţi identificaţi ca fiind victime ale traficului de persoane
este mult mai mic decât numărul de cazuri de femei (Ibidem).

Fig 6. Forma de exploatare în funcţie de genul victimei
„Femeile sunt cele mai vulnerabile la exploatare. Procentul cazurilor legate
de femei este ușor peste media înregistrată în Europa (68% pentru 2015-2016 în

36

Europa faţă de 71,88% în România). Dacă ne uităm la o perioadă mai lungă (20112016), ANTIP (Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane) raportează că
68% dintre victimele înregistrate erau femei. Dacă schimbăm perspectiva și ne
îndreptăm către o perspectivă europeană, Europol 2018 a raportat că 56% dintre
victimele înregistrate au fost traficate pentru exploatare sexuală, din care 95% dintre
femei. Aceasta arată dimensiunea de gen a fenomenelor traficului de persoane care
este adesea ignorată.” (Ibidem).
Conform Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în întreaga lume 71% din
victimele traficului de fiinţe umane sunt femei și fete, iar 29% sunt bărbaţi și băieţi.
Același raport menţionează că la nivel global femeile reprezintă 99% din victimele
forţate să se prostitueze și 58% din munca forţată acoperind alte sectoare. În ceea ce
privește vârsta, Organizaţia Internaţională a Muncii menţionează că din totalul
victimelor traficului de persoane la nivel global, aproximativ 5.7 milioane sunt copii.
Copiii reprezintă 18% din ponderea totală a muncii forţate (ILO, Walk Free
Foundation și IOM, 2017).
Astfel, în întreaga lume copiii și adolescenţii sunt o parte semnificativă a
economiei „ascunse”, fiind traficaţi de reţele infracţionale pentru exploatarea

sexuală, exploatarea ca forţă de muncă (în agricultură, în industrie – de ex., fabricile
de textile din Asia, în minerit), în conflictele armate din ţările africane sau în
„economia” subterană a cerșetoriei sau altor activităţi infracţionale (curieri în
traficul de droguri, tâlhării mărunte). Toţi acești copii, indiferent de naţionalitatea
lor, sunt în situaţii periculoase pentru siguranţa lor, sănătatea fizică și mentală.
Pentru ei, nu mai există joacă, prieteni, școală, familie, viitor.
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Care sunt factorii de vulnerabilitate?
Traficul de fiinţe umane constă, în esenţă, în exploatarea vulnerabilităţii
anumitor persoane. Traficanţii vin în întâmpinarea „punctelor de vulnerabilitate” a
diverse persoane, prezentând diverse „soluţii” sau „răspunsuri salvatoare” pentru
rezolvarea unor probleme (de ex., promisiunea unui loc de muncă bine plătit,
promisiunea afecţiunii și sprijinului, etc.)

Moment interactiv în lecţie (2 minute)

Ce anume credeţi că îi face vulnerabili pe oameni faţă de traficul de persoane?
Cum credeţi că ajunge cineva într-o astfel de situaţie?

Printre factorii de vulnerabilitate faţă de traficul de persoane inventariaţi de
Raportul din 2019 al Agenţiei Împreună menţionăm:
 Nivelul redus de școlarizare, iar apoi lipsa unor abilităţi profesionale
adecvate pieţei muncii
 Genul (femeile și fetele sunt mai vulnerabile faţă de acest fenomen)
 Sărăcia (care presupune și un număr redus de locuri de muncă, deci
posibilităţi extrem de reduse ale tinerilor de a deveni independenţi). De
pildă, în România mulţi adolescenţi văd lucrul în străinătate ca fiind
soluţia miraculoasă care le va îndeplini așteptările materiale (de multe ori
excesive) și le va rezolva problemele.
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 Vârsta – copiii, neavând încă resursele mentale și abilităţile necesare de a
se descurca singuri și de a se proteja, sunt vulnerabili nu numai faţă de
persoanele străine, ci inclusiv faţă de părinţii lor sau familia extinsă (de
multe ori, o parte din traficanţi sunt persoane apropiate copilului).
 Dizabilitatea și boala – deoarece oamenii sunt mai ușor de controlat și de
forţat atunci când sunt dependenţi, într-un fel sau altul, de ceilalţi.
 Lipsa unui adăpost – persoanele fără adăpost pot fi atrase cu ușurinţă de
promisiunea unui loc de muncă sau a unei cazări/ mese calde. Dacă aceste
persoane au în istoric și probleme de sănătate mentală sau de abuz de
substanţe, nivelul de vulnerabilitate crește.
 Relaţiile - “trăirile de iubire, datorie și apartenenţă la familie sau relaţiile
de iubire pot fi folosite pentru a-i forţa pe oameni să accepte exploatarea.
În plus, responsabilitatea întreţinerii membrilor familiei este un factor
care-i motivează pe oameni să accepte contextele de lucru exploatatoare
atunci când pare că nu mai există nicio altă alternativă”. (FLEX, 2016 apud
Agenţia Împreună, 2019)
Alţi factori de vulnerabilitate sunt: războaiele și conflictele civile,
instabilitatea economică crescută a unei ţări, dezastre naturale, rasismul, inegalităţile
sociale flagrante, etc.
La nivelul ţării noastre, „Raportul naţional privind evoluţia traficului de
persoane, în anul 2018” menţionează : „Astfel, 231 dintre victimele înregistrate în
MNIR, în anul 2018 au cel mult studii gimnaziale la momentul traficării, acest număr
reprezentând 46,5% din totalul victimelor înregistrate, în timp ce o proporţie de
26,3% urmau/aveau finalizate studiile liceale sau profesionale la momentul
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consumării infracţiunii de trafic de persoane. Victimele cu studii superioare
continuă să deţină ponderea cea mai mică, respectiv 2% (10 victime), urmate de cele
fără studii 7% (35 victime) şi cele cu studii primare 18,1% (90 de victime).” (ANTIP,
2019b) Astfel, nivelul scăzut de școlarizare devine un factor de vulnerabilitate.
Alături de nivelul de educaţie, mediul de locuire, corelat cu oportunităţile de

angajare în acest mediu, reprezintă factori de vulnerabilitate. Astfel, 53,9% din
cazurile identificate de trafic de persoane provin din mediul rural, și doar 3,6%
provin din capitală.

Cine sunt traficanţii?
O părere greșită răspândită la scară largă în ţara noastră este că traficanţii sunt,
în general, persoane necunoscute care te răpesc de pe stradă și te sechestrează
împotriva voinţei tale. Potrivit mai multor rapoarte, nu acesta este adevărul. „În
2018, 67,40% dintre victime au fost traficate de persoane pe care le cunoșteau
(partener / soţ-soţie, rude de gradul I, prieteni, vecini).” (Agenţia Împreună, 2019,
p.22)
În esenţă, traficanţii sunt niște “vânzători de vise”
 bărbat sau femeie;
 necunoscut sau persoană cunoscută (familie, vecini, prieteni, etc);
 iubit/ iubită, partener/ parteneră;
 angajatori;
 membri ai crimei organizate.
Cu greu poate fi realizat un portret robot al “recrutorilor”, însă există anumite
indicii pe care le putem menţiona:
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 și bărbaţii și femeile traficanţi au, de obicei, vârsta cuprinsă între 2035 de ani (dar pot și mai în vârstă);
 aspectul fizic inspiră încredere, nu atrage atenţia prin nimic special;
 recrutorii au o situaţie materială bună;
 ofertele lor sunt totdeauna pline de promisiuni, dar, la o privire mai
atentă, sunt imprecise, vagi;
 au ocupaţii care presupun, în general, un contact frecvent cu multe
persoane

(vânzători,

taximetriști,

barmani,

impresari

pentru

spectacole, etc). (Asociaţia ProRefugiu, 2011);
 de obicei, traficanţii aparţin aceluiași grup etnic sau sunt din aceeași
comunitate

precum

victimele

(pentru

a

inspira

mai

multă

credibilitate);
 uneori, după o vreme, victimele traficului pot deveni, la rândul lor,
traficanţi.

Moment interactiv în lecţie (2-3 minute)
!!!Moment interactiv în lecţie

Adresaţi-le elevilor următoarele întrebări și ghidaţi-i spre răspunsuri care să
acopere următoarele aspecte:

Cu ce fel de promisiuni credeţi că reușește un traficant să-și păcălească
victimele?
Posibile răspunsuri:
 bani mulţi, făcuţi rapid și ușor;
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 viaţa mai prosperă în străinătate și posibilitatea de a călători;
 accesul la haine și obiecte de brand;
 admiraţia celorlalţi pentru situaţia materială și stilul de viaţă dobândite

și, uneori, faimă;
 afecţiune, sprijin, protecţie
 oferirea de cadouri scumpe (ca exemplu de obiecte la care persoana

poate avea acces dacă acceptă această “ocazie unică”).
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A3 – FIȘĂ DE REFLECŢIE
Obiectiv: crearea unui scurt moment de reflecţie pentru elevi
Durată: 5 minute
Materiale: fișe tipărite și pix/ creion (veţi găsi fișa pentru tipărire în secţiunea Anexe)
Recomandare: dacă observaţi că elevii întâmpină dificultăţi, reamintiţi-le rapid
ideile discutate pe parcursul acestei ore

FIȘĂ DE REFLECŢIE
1. Notează-ţi 5 cuvinte cheie legate de traficul de persoane
................
................
2. Reflectând la lucrurile discutate azi, selectează un aspect care ţi-a atras atenţia
în mod deosebit sau care te-a pus cel mai mult pe gânduri. Argumentează-ţi
răspunsul în câteva cuvinte
..............
..............
3. Cum crezi că se simte un copil sau un adolescent de vârsta ta care a căzut
victimă a traficului de persoane? (Formulează-ţi răspunsul astfel încât să
identifici emoţii și gânduri, nu te limita la a răspunde doar prin “se simte rău”)
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SESIUNEA 3

Traficul de persoane și tehonlogia/
mediul online
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SESIUNEA 3

Traficul de persoane și tehnologia / mediul online
Scop:
Reluarea principalelor noţiuni discutate anterior sub forma unei hărţi
conceptuale
Clarificări conceptuale suplimentare
Introducerea rolului jucat de mediul online în fenomenul traficului de fiinţe
umane

Cuvinte cheie: putere și control, tehnologii digitale, infracţiune cibernetică,
exploatare online

Metode și procedee: prezentare teoretică, dezbatere, vizionare de scurt film
Materiale didactice necesare: conexiune la Internet, videoproiector și laptop,
prezentare PowerPoint

Durata: 45 de minute
Nivel de interactivitate: mediu
Desfășurarea lecţiei - Recomandări:
Ora debutează prin recapitularea conceptelor relevante discutate anterior
(A1). Metoda aleasă – hartă conceptuală.

Urmează o prezentare a temei din perspectiva puterii și controlului (A2).
Continuaţi cu proiectarea unui scurt film care atinge problematica traficului
de persoane prin intermediul internetului (A3).
Urmează apoi o prezentare teoretică privind rolul jucat de mediul online în
fenomenul traficului de persoane (A4).
Lecţia se va încheia cu un exerciţiu practic, de tip studiu de caz (A5).
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A1 - Harta conceptuală
Obiectiv: recapitularea și fixarea conceptelor discutate anterior
Durată: 10 minute
Materiale: videoproiector și laptop
Cum se desfășoară/conţinut teoretic:
Provocaţi-i pe elevi să-și amintească câteva cuvinte cheie din lecţiile anterior
discutate
Explicaţi-le că prin această activitate veţi încerca să conectaţi logic, într-o
imagine sintetică, tot ce aţi discutat până acum
Structuraţi discuţia prin întrebări, astfel încât să obţineţi răspunsuri coerente
și care să vă permită crearea hărţii conceptuale.

Recomandare: construiţi împreună cu elevii această hartă conceptuală, iar
abia în final proiectaţi harta oferită de acest manual (elevilor le poate fi util să
înveţe această metodă de sintetizare a informaţiilor).

Posibile întrebări pentru ghidarea discuţiei și structurarea hărţii
conceptuale:
Care sunt elementele ce definesc traficul de persoane?
Cine sunt traficanţii de persoane?
Cine sunt victimele traficului de persoane?
Ce forme poate lua traficul de persoane?
Proiectaţi pe ecran harta conceptuală și discutaţi cu elevii elementele care o
compun. Discutaţi legăturile dintre concepte și verificaţi înţelegerea acestora
de către elevi.

46

Fig. 7 Propunere harta conceptuală
(Veţi găsi această hartă conceptuală și în secţiunea Anexe, precum și în resursa PPT
dedicată acestei sesiuni)
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A2 - Roata puterii și a controlului
Obiectiv: recapitularea și fixarea informaţiilor legate de traficul de persoane
Durată: aproximativ 5 minute
Materiale: imaginea cu roata puterii și controlului
Observaţie – dacă este posibil, sugestia noastră este să tipăriţi în mai multe exemplare
această imagine și să o distribuiţi fiecărui elev.

Recomandări:
Proiectaţi roata pe ecran, apoi purtaţi o scurtă discuţie cu elevii pornind de la
întrebările de mai jos:
 Ce credeţi că reprezintă acest cerc?
 De ce scrie în mijloc „Putere și control”?
 Ce reprezintă cele 9 casete din interiorul cercului?
 Care credeţi că este legătura dintre acestea și elementele scrise

pe marginea cercului?
După ce aţi parcurs întrebările discutând cu elevii, susţineţi o scurtă
prezentare teoretică a roţii puterii și controlului, astfel:

Conţinut teoretic – Roata puterii și a controlului4
Când vorbim despre trafic de persoane, vorbim despre o persoană (sau un grup
de persoane), traficantul, care, prin intermediul forţei, a acţiunilor frauduloase sau a

Conținut tradus și adaptat după materialul disponibil în cadrul Proiectului Polaris accesat la
https://polarisproject.org/is-it-human-trafficking (N.a)
4
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coerciţiei, obligă o altă persoană (sau un grup de persoane) să îndeplinească acţiuni
care îi aduc un beneficiu primului, în detrimentul celui de-al doilea.
Abordând tema traficului de fiinţe umane, Proiectul Polaris desfășurat în
Statele Unite ale Americii propune o adaptare a roţii puterii și controlului (folosită
în Proiectul pentru Intervenţia în Abuzul Domestic Duluth):
Roata puterii și a controlului5 pornește de la premisa că aceste două elemente
- puterea și controlul - reprezintă modalitatea prin care traficanţii reușesc să-și
manipuleze victimele pentru a îndeplini acţiunile solicitate (indiferent dacă vorbim
despre sex, muncă, cerșetorie, furt sau alte forme de exploatare).
Analizând roata, înţelegem că traficanţii, în mod normal, fac uz de 9 strategii
sau instrumente distincte:
1. coerciţie și ameninţări
2. intimidare
3. abuz emoţional
4. izolare
5. negare, blamare, minimizare
6. abuz sexual
7. abuz fizic
8. acordarea de privilegii
9. abuz economic.

Pentru o vizibilitate mai bună decât am reușit să obținem în prezentarea cu slide-uri recomandăm proiectarea
imaginii din fișa intitutala Sesiunea 3 A2 Roata puterii și a controlului.
5
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Toate aceste instrumente duc la obţinerea unei puteri și a unui control din ce
în ce mai profund asupra victimei, care rămâne blocată în cercul vicios al traficului
de persoane sub formele sale multiple. Utilizarea acestor strategii duce la
manipularea victimei să se vândă pentru sex sau să muncească forţat.
În esenţă, roata ne arată că traficanţii își ating scopul (traficul de persoane
indiferent de formă – cercul exterior al roţii) prin intermediul unor metode și
strategii (cele 9 secţiuni), lucru care duce la deţinerea de către aceștia a unui control
sporit și a unei puteri din ce în ce mai mari (centrul cercului).
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A3 – Traficul de persoane și mediul online
Obiectiv: conștientizarea rolului jucat de mediul online în fenomenul de trafic de
persoane

Durată: aproximativ 5 minute
Materiale: Clipul Traficul de minori are fete ascunse realizat de către Agenţia
Naţională împotriva Traficului de persoane în cadrul proiectului REACT, cu
sprijinul unui grup de elevi din clasele X-XII de la Colegiul Naţional Matei Basarab
București.
Videoclipul este disponibil accesând acest link.

Recomandări:
Așteptaţi câteva secunde pentru a fi perceput mesajul clipului;
✓ După vizionare discutaţi cu copiii informaţiile din videoclip;
✓ Verificaţi dacă elevii au întrebări sau neclarităţi.

Care credeţi că este mesajul principal al acestui videoclip?
Ce înseamnă că traficul de minori are feţe ascunse?
Voi aveţi prieteni pe care îi cunoașteţi doar din mediul online?
Cum faceţi să vă asiguraţi că sunt cine pretind a fi?
Ce ar fi putut face fata din film pentru a evita să ajungă într-o situaţie
riscantă?
Voi cum procedaţi când vă certaţi cu părinţii?
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A4 – Traficul de persoane și tehnologia / mediul online
Obiectiv: conștientizarea rolului jucat de mediul online în fenomenul de trafic de
persoane

Durată: 15 minute
Materiale: prezentare PowerPoint
Recomandări:
Desfășuraţi lecţia cu multă precauţie – temele abordate aici pot fi total străine
unora dintre copiii de la clasă, în timp ce altora le pot fi dureros de familiare. Nu
adresaţi întrebări intime copiilor și nu insistaţi cu întrebări dacă îi vedeţi
tulburaţi.

Explicaţi încă de la început că temele discutate sunt delicate, complexe și că reprezintă
realitatea de zi cu zi a unor copii reali, din ţara noastră și din alte ţări. Tocmai de
aceea, așteptarea pe care o adresaţi clasei este de a trata cu maturitate și respect acest
subiect, pentru a proteja măcar în acest fel demnitatea victimelor.

Păstraţi-vă câteva minute la final pentru a primi întrebări din partea clasei.

Câteva cifre reper, așa cum sunt ele oferite de fundaţia Equality Now: în SUA,
2 treimi dintre copiii vânduţi pentru exploatare sexuală sunt traficaţi online; în
Marea Britanie, sunt postate lunar mai mult de 8500 de anunţuri care fac reclamă
serviciilor sexuale; în Filipine, se primesc mai mult de 3000 de rapoarte lunar privind
cazuri de copii exploataţi și vânduţi online.
Internetul și tehnologia digitală au modificat semnificativ și, probabil,
definitiv regulile “jocului”, atât în privinţa metodelor de atragere a victimelor
(recrutarea), cât și a formelor de trafic (de pildă, exploatarea sexuală sub forma
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sexului în faţa camerei web). Deși canalele de trafic tradiţionale sunt în continuare
folosite, tehnologiile digitale le oferă traficanţilor abilitatea de a se organiza mai
bine, de a exploata un număr tot mai mare de victime și de a-și prezenta “serviciile”
dincolo de graniţele geografice. Traficanţii au la dispoziţie Internetul pentru a
fabrica și vinde povești, pentru a-și construi identităţi false sau pentru a posta
informaţii neadevărate cu intenţia de a atrage și manipula cât mai multe victime.
Un alt aspect de care trebuie să ţinem cont este că folosirea internetului și a
telefoanelor smart a devenit standardul pentru o mare parte a populaţiei și este
însoţită de modificări psiho-comportamentale importante. Dacă până acum spaţiul
fizic în care se deplasa cineva reprezenta un teritoriu destul de cunoscut, cu limite
clare (zone / cartiere sigure versus nesigure) și faţă de care cei mai mulţi dintre noi
știam cum să ne protejăm, pe Internet lucrurile nu mai stau așa. De pildă, online
tindem să ignorăm pericolele (cei mai mulţi dintre noi nici nu sunt conștienţi de
astfel de pericole), tindem să ne apropiem rapid de persoane necunoscute și să le
acordăm încrederea noastră, dezvăluindu-le informaţii cheie despre noi înșine
(Aiken, 2019).

Tehnologia digitală ca mijloc de contact și recrutare
Date fiind dezvoltările tehnologice și capacitatea traficanţilor de a se adapta
permanent societăţii, recrutarea prin intermediul tehnologiei a devenit din ce în ce
mai prezentă. Aceasta se poate face prin intermediul calculatorului, telefonului,
tabletelor sau orice implică folosirea tehnologiei în viaţa noastră.
Pe Facebook, Instagram, Snapchat, platforme de jocuri online sau alte
platforme (care nu sunt în sine nesigure), ceea ce pentru unii reprezintă
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oportunitatea de a socializa, de a se distra și de a simţi că aparţin unei comunităţi
unde se simt înţeleși, pentru alţii reprezintă oportunitatea a profita de
vulnerabilitate. Așa cum se afirmă în raportul Global Threat Assessment 2018:
„Accesul la internet al victimei și implicarea online îi influenţează acesteia
expunerea (vulnerabilitatea) la infracţiune, în timp ce folosirea de către infractor a
tehnologiei îi crește acestuia abilităţile și îl face să fie mai periculos” (We Protect
Global Alliance, 2018, p.13).
Platformele de socializare sunt analizate cu atenţie pentru a obţine indicii
despre vulnerabilitate („pradă ușoară”) – sunt căutate postări care oferă indicii despre
abuz de substanţe, fuga de acasă, probleme în relaţii, sentiment de singurătate,
dorinţa unei vieţi mai bune, etc. Odată identificate aceste profiluri, traficanţii intră
în vorbă prin mesaje online, adresează întrebări aparent inocente și câștigă
încrederea persoanei, lăsând impresia că sunt înţelegători, un adevărat sprijin pentru
persoana vulnerabilă. Se creează astfel un fals sentiment de intimitate. Traficanţii nu
sunt cine pretind că sunt – ei pot avea acum orice chip și orice discurs, ajustându-și
cu ușurinţă identitatea în funcţie de victima cu care intră în contact.
De pildă, raportul din 2018 al APPG (All Party Parliamentary Group)
coordonat de Parlamentul Marii Britanii și emis prin intermediul Human
Trafficking Foundation menţionează cazul unor tinere femei traficate din Europa de
Est în Marea Britanie pentru exploatare sexuală. Femeile erau recrutate prin
intermediul unei platforme de socializare, iar apoi, prin conversaţii pe Skype erau
ademenite cu false promisiuni că vor avea un loc de muncă sau o relaţie de iubire cu
persoana cu care conversau. Mai mult, individul cu care discutau le cumpăra biletul
de avion și le aștepta la aeroport. La sosire, erau duse direct într-un bordel (cu
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numele de acoperire de salon de masaj) și obligate să se prostitueze (le erau confiscate
actele și erau ameninţate că membrii familiei rămași acasă vor avea de suferit)(APPG,
2018).
O altă manieră de recrutare este prin intermediul anunţurilor online pentru
locuri de muncă. În ansamblu, recrutarea pe Internet a devenit metoda principală
de selecţie și recrutare folosită de companii din întreaga lume: online se postează
ofertele de muncă, companiile oferă detaliile privind beneficiile posturilor de muncă
și analizează aplicaţiile primite online ale diverșilor candidaţi. În acest context,
devine foarte simplu și deloc costisitor pentru traficanţi să creeze site-uri cu
anunţuri frauduloase, păstrându-și ascunsă identitatea. Aceste anunţuri sunt
atractive atât pentru cei aflaţi în căutarea urgentă a unui loc de muncă, cât și pentru
cei care caută oportunităţi (legate de expectaţiile stilului de viaţă). Raportul The

internet plays in trafficking in human beings for labour exploitation oferă mai multe
studii de caz, dintre care oferim următorul exemplu (ITUC CSI IGB, Anti-slavery
&CCME, 2015):
Anunţ postat online în 2013: „Loc de muncă în Emiratele Arabe Unite,
domeniul construcţii, salariul de 1500 de euro, program de 8 ore pe zi, orele
suplimentare plătite, cazare oferită de angajator”. Compania de recrutare care
a postat anunţul era deţinută de un cetăţean italian. Odată muncitorii ajunși
în Dubai, documentele le erau confiscate, iar aceștia au fost cazaţi în condiţii
improprii pentru locuit și forţaţi să lucreze fără să primească vreun ban. Au
fost identificate 22 de victime, iar în 2014, pe baza acestui caz s-a iniţiat o
dezbatere publică și politică privind necesitatea existenţei unor reglementări
care să-i protejeze pe muncitorii români din străinătate.
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Tehnologia digitală ca mijloc de control
Traficanţii pot utiliza software-ul GPS din telefoane pentru a urmări mișcările
victimelor sau, în cazul muncii casnice și a altor forme de exploatare a muncii, să
monitorizeze și să controleze victimele prin supraveghere video. Tehnologia digitală
este folosită de traficanţii de fiinţe umane și ca modalitate de control prin șantaj.
Astfel, mai bine de 50% din victimele exploatării au fost forţate, la un moment dat,
să producă materiale pornografice, folosite apoi ca formă de manipulare și supunere
psihologică (mesajul fiind că acum, cu acest conţinut pornografic aflat pe Internet,
victima nu mai are nicio șansă la o viaţă normală).

Tehnologia digitală ca „piaţă de desfacere”
Traficanţii și asociaţii lor comunică prin aplicaţii criptate sau folosesc Dark
Web pentru a se conecta. În plus, criptomonedele le permit traficanţilor să efectueze
tranzacţii financiare În prezent, atât platformele online, cât și aplicaţiile destinate
telefonului mobil reprezintă locuri virtuale în care fiinţele umane sunt vândute în
vederea exploatării sexuale, exploatării ca forţă de muncă (servitute domestică,
agricultură, etc.)

Tehnologia digitală ca nouă formă de exploatare – sexul în faţa
camerelor web
Această nouă formă de exploatare s-a dezvoltat ca fenomen transnaţional –
dintr-o dată, serviciile sexuale ale unei persoane obligate să se prostitueze nu se mai
limitau la un spaţiu fix și un număr limitat de clienţi; acum, mai mulţi clienţi, din
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orice colţ al globului pot plăti simultan pentru această formă de exploatare sexuală.
Protejaţi de anonimat, traficanţii se bucură de câștiguri tot mai mari.
Din păcate, acestei forme de trafic îi cad pradă numeroși minori, iar Filipinele
deţin locul central la nivel mondial (zeci de mii de victime identificate, cu familii
care își exploatează în acest mod copiii de vârstă tot mai mică). Este, prin urmare, o
dublă infracţiune – trafic de fiinţe umane și pedofilie.

Dar... Tehnologia digitală ca speranţă
În esenţă însă, tehnologia digitală nu este altceva decât un instrument, o
unealtă. Deși le oferă infractorilor anonimitate și libertate de acţiune, tehnologia
poate oferi reprezentanţilor legii numeroase oportunităţi în lupta contra traficului
de persoane. Aveţi mai jos câteva exemple:
În 2013, organizaţia Terre des Hommes – Olanda, într-o acţiune sub acoperire
de anvergură, folosește inteligenţa artificială pentru a genera un software care ia
chipul unei fetiţe de 10 ani – Sweetie – prezentă pe grupurile de chat și forumurile
online dedicate exploatării sexuale a copiilor. În mai puţin de 2 luni jumătate, au fost
identificaţi mai bine de 1000 de adulţi din peste 65 de ţări care au încercat să
plătească pentru serviciile sexuale ale lui Sweetie în faţa unei camere web.
DeliverFund, un grup din SUA format din foști agenţi CIA, NSA și poliţie,
folosește un software specializat pentru scanarea site-urilor web utilizate de
traficanţii de persoane pentru a identifica rapid indiciile care dezvăluie exploatarea
sexuală (de pildă, sunt analizate aproximativ 4000 de anunţuri și fotografii pe minut).
Astfel de indicii pot fi tatuajele pe care le au fetele din imagini (care denotă
apartenenţa la un anumit clan de traficanţi), postura din fotografie, etc. Utilizarea
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tehnologiei digitale a însemnat un progres semnificativ pentru organizaţie: în primii
trei ani de existenţă ai organizaţiei, au fost arestaţi 4 traficanţi; din 2018, odată cu
creșterea numărului de angajaţi și folosirea software-ului menţionat, DeliverFund a
ajutat forţele de ordine să prindă 19 traficanţi și să elibereze 17 victime, în timp ce
în 2019 a contribuit la arestarea a 25 de traficanţi și la eliberarea a 50 de victime.
Un alt exemplu de inteligenţă artificială folosită în lupta contra traficului de
persoane este software-ul Traffic Jam. Programul analizează anunţurile online care
fac publicitate diverselor servicii sexuale (de ex., anunţuri pentru escorte) și reușește
să realizeze o comparaţie între fotografiile din aceste anunţuri și anunţurile de
persoane dispărute. În parteneriat cu reprezentanţii instituţiilor legale și a câtorva
ONG-ui, software-ul are o rată de reușită de aproximativ 88%, iar datele adunate de
acesta au dus la eliberarea a sute de victime ale traficului de persoane din SUA și
Canada.
Studiile menţionează și baza de date a Interpolului – International Child
Sexual Exploitation Image Database, dar și folosirea de software-uri pentru a
recupera amprentele digitale ale traficanţilor, căutări automate, analiza de date, etc
(UNODC, 2015).
Pe lângă tot ceea ce înseamnă soft-uri de inteligenţă artificială, Internetul este
un bun canal de comunicare pentru campaniile anti-trafic de persoane, pentru
campaniile de informare a muncitorilor, prin care aceștia să-și cunoască drepturile
(de exemplu, în România desfășurate de Ministerul Afacerilor Externe și Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane).
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Întrebare către clasă:
Vă puteţi gândi la alte câteva exemple prin care putem folosi
tehnologia digitală și Internetul pentru a preveni traficul de fiinţe umane?
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A5 – studii de caz – Capcanele tehnologiei
Obiectiv: înţelegerea capcanelor tehnologiei
Durată: aproximativ 10 minute
Materiale: resursa PPT, videoproiector, laptop
Recomandare:
Asiguraţi-vă că toate întrebările au primit răspuns.

Cum se desfășoară
Proiectaţi la videoproiector anunţurile de mai jos. Discutaţi pe rând fiecare
anunţ/ situaţie. Subpunctele reprezintă unele dintre elementele pe care ar
trebui să le identifice copiii în anunţuri.

Posibile întrebări pentru ghidarea discuţiei:

Cum vi se pare acest anunţ?
Credeţi că este un anunţ de angajare real sau se urmărește doar
manipularea persoanei?
De ce credeţi asta?

ANUNŢURI:

1. Firmă din Germania angajează muncitori calificaţi și necalificaţi în
construcţii. Salarii de minim 1800 EUR net/lună (necalificaţi) și 2700 EUR
net/luna (calificaţi). Program de lucru 8 h/zi, colectiv excelent. Contract de
muncă sub legea germane încheiat din primul moment al ajungerii în
Germania.
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Probleme de identificat de către elevi (ghidaţi-i către răspunsuri dacă au nevoie de
ajutor):
 salariile sunt foarte mari pentru munca ce urmează a fi depuse;
 contractul de muncă se încheie la destinaţie

2. Căutăm femeie îngrijire bătrâni în Italia. Se oferă cazare, masă, transport și
2000 EUR net/lună. Concediu plătit și 2 călătorii dus-întors pe an în ţară. Nu
este necesară cunoașterea limbii italiene.
Probleme de identificat de către elevi (ghidaţi-i către răspunsuri dacă au nevoie de
ajutor):
 condiţiile sunt mult prea bune pentru post (toate cheltuielile plătite, plus
concedii, plus salariu)
 nu se solicită elemente de bază din limba ţării în care se va munci. Atenţie!
Faptul că nu cunoașteţi limba vă face să deveniţi vulnerabili.

3. Firmă din Spania angajează lucrători agricoli necalificaţi. Oferă transport,
cazare, masă și 7 EUR/oră. Fără normă zilnică. Zi de lucru de maxim 8 ore.
Cazare 4 persoane în cameră.
Probleme de identificat de către elevi (ghidaţi-i către răspunsuri dacă au nevoie de
ajutor):
 nu există poziţie în agricultură fără normă minima;
 informaţiile pictează o imagine mult prea frumoasă (cazare câte 4, 8 ore de
muncă, bani relativ mulţi pentru sarcinile de îndeplinit)
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SESIUNEA 4

Exploatarea sexuală ca formă a
traficului de fiinţe umane

62

SESIUNEA 4

Exploatarea sexuală ca formă a traficului de persoane
Scop:
Explicarea noţiunii de exploatare sexuală
Înţelegerea dimensiunii fenomenului
Clarificarea noţiunii de victimă a exploatării sexuale
Înţelegerea metodelor folosite de traficanţi

Cuvinte cheie: exploatare sexuală, victimă, metoda loverboy
Metode și procedee: prezentare teoretică, exerciţiu practic, dezbatere, vizionare de
scurt film

Materiale didactice necesare: videoproiector, laptop, studii de caz tipărite, hârtie și
pixuri

Durata: 45 de minute
Nivel de interactivitate: crescut
Desfășurarea lecţiei - Recomandări:
Începeţi printr-o prezentare teoretică despre exploatarea sexuală ca formă a
traficului de persoane (A1).
Prezentarea va fi urmată de un exerciţiu interactiv (tema: metodele de
racolare) (A2)
Lecţia

se încheie cu vizionarea

unui scurt film conceput

conștientizarea problematicii exploatării sexuale (A3)
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pentru

A1 - prezentare teoretică – Exploatarea sexuală
Obiectiv: descrierea fenomenului de exploatare sexuală (statistici relevante,
modalităţii de recunoaștere a exploatării sexuale, victimele exploatării)

Durată: aproximativ 15 minute
Materiale: prezentare Power Point, laptop, videoproiector
Recomandări:
Înainte de a începe prezentarea propriu-zisă, luaţi-vă 1 minut pentru a
recapitula alături de elevi formele traficului de fiinţe umane (exploatare
sexuală, muncă forţată, cerșetorie, infracţionalitate forţată, etc);
Proiectaţi prezentarea PowerPoint și discutaţi fiecare slide (filă) în parte;
Intercalaţi în prezentarea teoretică referinţe la roata puterii și controlului și
la elementele discutate în primele sesiuni;
Implicaţi elevii în discutarea conceptelor teoretice, solicitând informaţii din
sală pentru fiecare concept prezentat;
Opriţi-vă asupra statisticilor prezentate pentru a vă asigura că toţi elevii
înţeleg graficele în mod corect. Arătaţi pe fiecare grafic elementele relevante
pentru acesta, explicându-le;
Explicaţi încă de la început că temele discutate sunt delicate, complexe și că
reprezintă realitatea de zi cu zi a unor persoane reale, din ţara noastră și din
alte ţări. Tocmai de aceea, așteptarea pe care o adresaţi clasei este de a trata
cu maturitate și respect acest subiect, pentru a proteja măcar în acest fel
demnitatea victimelor.
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Desfășuraţi lecţia cu multă precauţie – temele abordate aici pot fi total străine
unora dintre copiii de la clasă, în timp ce altora le pot fi dureros de familiare. Nu
adresaţi întrebări intime copiilor și nu insistaţi cu întrebări dacă îi vedeţi
tulburaţi.

Păstraţi-vă câteva minute la final pentru a primi întrebări din partea clasei.

Conţinut teoretic
Ce este exploatarea sexuală?
Atunci când vorbim despre exploatare sexuală, vorbim despre persoane care sunt
înșelate, manipulate sau forţate să ia parte la activităţi cu conţinut sexual. Tipic, vom
găsi persoane exploatate sexual în următoarele zone:
 prostituţie;
 bordeluri – oferte de masaj;
 agenţii de escorte;
 dans la bară;
 căsătorii forţate;
 striptease în faţa camerelor web;
 linii telefonice cu temă sexuală;
 chat-uri cu scop sexual;
 pornografie;
 așa-zisele „mirese comandate prin poștă”
 turism sexual.
(traducere de la https://www.stopthetraffik.org/about-human-trafficking/types-of-exploitation/)
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Statistici globale și naţionale legate de exploatarea sexuală
Conform raportului „Global estimates of modern slavery: forced labour and forced
marriage” prezentat de International Labour Office în anul 2017, la nivel global, se
estimează că în 2016 au fost exploataţi sexual 3,8 milioane de adulţi și 1 milion de
copii. Marea majoritate a victimelor, aproximativ 99%, a fost formată din femei și
fete. Mai mult de 70% au provenit din regiunile Asia și Pacific, în jur de 14% din
Europa și Asia Centrală, 8% din Africa, 4% din cele două Americi și 1% din ţările
arabe.

Exploatarea sexuală per regiuni
4% 1%
8%

14%

73%

Asia - Pacific

Europa și Asia Centrală

Africa

America de Nord și de Sud

Țările arabe

Fig. 8 Exploatarea sexuală per regiuni
Conform aceluiași raport, 74% din victimele exploatării sexuale au fost exploatate
extern, adică în afara ţării de provenienţă. (ILO, Walk Free Foundation și IOM,
2017).
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În România anului 2019, exploatarea sexuală continuă să fie cea mai întâlnită formă
de exploatare, indiferent dacă vorbim de traficul intern sau de cel extern.
Conform raportului pe primul semestru al anului 2019 al Agenţiei Naţionale
împotriva Traficului de Persoane, 72% din victimele traficului au fost identificate ca
fiind victime ale exploatării sexuale (ANITP, 2019a): „În perioada analizată, cifrele
indică orientarea cu precădere spre exploatarea sexuală a minorilor în trafic intern
(a se vedea figura nr.9) și exploatarea sexuală și prin muncă a adulţilor în trafic
extern (a se vedea figura nr.10).”

Fig. 9. Distribuţia victimelor pe vârstă, în trafic intern, în funcţie de formele de
exploatare

67

Fig. 10 Distribuţia victimelor pe vârstă, în trafic extern, în funcţie de formele de
exploatare
Conform studiului Financing of organised crime - human trafficking in focus

study, citat în raportul Agenţiei Împreună (2019) „exploatarea sexuală este
principalul mod de exploatare, deoarece există o cerere ridicată în Europa pentru
servicii sexuale, cu ţări mari consumatoare (locuri unde se organizează escapade de
turism sexual cu un nivel scăzut al cheltuielilor)”.
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Fig. 11 Procentul de copii exploataţi sexual din totalul de victime minore ale
traficului de persoane în România

Cum pot recunoaște exploatarea sexuală? 6
Evident, ca orice altă formă de exploatare, și exploatarea sexuală este dată de gol
de niște semne ce pot fi mai mult sau mai puţin evidente.
O persoană exploatată sexual, în mod tipic:
 este urmărită îndeaproape;

6

Taducere și adaptare pe baza informaţiilor disponibile la https://www.stopthetraffik.org/spot-the-signs/
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 este plină de vânătăi sau alte semne ale abuzului fizic (arsuri de ţigară pe piele,
tatuaje ce indică „proprietarul”, etc.);
 este deposedată de toţi sau marea majoritate a banilor pe care îi obţine din
vânzarea de servicii sexuale;
 folosește un vocabular limitat la cuvinte cu tentă sexuală;
 prezintă semne de traumă emoţională;
 prezintă semne că a fost sau este forţată, intimidată sau manipulată în a oferi
servicii sexuale.
Locurile în care se desfășoară activităţile, la rândul lor, pot prezenta niște semne
specifice:
 ușile sau cutiile de scrisori par să fi fost sigilate pe interior;
 persoanele par să și locuiască/doarmă în același loc în care oferă serviciile;
 persoanele sunt mutate dintr-un loc în altul.

Cine sunt victimele exploatării sexuale?
Nu există o tipologie clară a victimelor, oricine putând cădea pradă
manipulării traficanţilor.
Luând în calcul zona de provenienţă, raportul ANITP pe primul semestru al
anului 2019 menţionează: „La fel ca în anii anteriori, victimele au provenit din
aproape toate judeţele României, existând însă o concentraţie mai ridicată în cazul
unor judeţe’’(ANITP, 2019a p.2).
Preluăm mai jos tabelul din aceeași sursă:
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Tabel 2. Top 10 judeţe de provenienţă a victimelor identificate în primul semestru
(tabel preluat din Analiza semestrială ANITP pentru primul semestru din 2019)
Judeţ de provenienţă

Număr

Iași

27

Dolj

27

Bacău

23

Brașov

19

Galaţi

15

Sălaj

15

Dâmboviţa

12

Mureș

11

Brăila

11

Bihor

9

(Menţionăm că aceste cifre indică doar numărul de cazuri raportate și identificate,

nu numărul total la cazurilor de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.
Subliniaţi-le elevilor acest aspect.)
Același raport menţionează că 55% din victimele traficului provin din mediul
rural, în timp ce 45% sunt victime din mediul urban și din municipiul București. Cu
alte cuvinte, putem deduce din toate aceste statistici și rapoarte că nimeni nu se
poate considera la adăpost de traficul de persoane și doar o atenţie sporită și o
cunoaștere a fenomenului per ansamblu pot oferi șanse reale de a rămâne în
siguranţă.
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Cum se face recrutarea?
 Anunţuri online pentru videochat, saloane de masaj, etc.
 False agenţii de impresariat, modelling, actorie, canto, etc (în general, profesii
care mizează pe un anumit tip de expunere și pe atractivitate fizică)
 Promisiunea unui loc de muncă foarte bine plătit în străinătate care să rezolve
toate problemele financiare ale familiei
 Metoda Loverboy (elevii vor primi mai multe detalii în exerciţiul următor,
dar îi puteţi provoca să încerce să ghicească despre ce ar putea fi vorba)
 Șantaj (de pildă, o fată care i-a trimis prietenului poze cu conţinut explicit /
nuditate poate fi șantajată de către acesta și exploatată sexual)
 Platforme de socializare (victimele capătă încredere în traficanţi și dezvoltă
atașament faţă de aceștia, fără a fi conștiente la ce se expun) etc.

De ce pot fi copii/ adolescenţii mai vulnerabili în faţa acestei forme de trafic
de persoane?
Proiectul Polaris menţionează: „Traficanţii abuzează adesea de oameni care
speră să aibă o viaţă mai bună, care nu au oportunităţi de angajare sau care au o viaţă
personală marcată de instabilitate sau un istoric de abuz sexual.
Traficanţii îi tratează pe copiii/ adolescenţii pe care-i vizează pentru
exploatare ca pe niște obiecte, niște bunuri de consum. Sarcina traficanţilor este
ușurată de anumiţi factori care ţin de specificul etapei de vârstă sau de contextul
socio-economic. Astfel, copiii pot fi mai ușor de manipulat și de înșelat deoarece:
 nu au resursele cognitive și emoţionale de a rezista unei persoane (mai ales
o persoană de care sunt atașaţi emoţional)
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 sunt vulnerabili ca sprijin din partea familiei (familii destrămate, părinţi
neimplicaţi, creșterea în centre de plasament, etc)
 provin din familii unde există numeroase conflicte și chiar violenţă
domestică
 nu le sunt îndeplinite nevoile de bază în familia de origine (hrană, haine,
adăpost)
 au un istoric de abuz fizic/ sexual care îi face extrem de vulnerabili în faţa
a ulterioare abuzuri
 au o nevoie mare de acceptare și înţelegere (care este îndeplinită, aproape
miraculos, de un adult care este răbdător, înţelegător, pare că nu le cere
nimic, le acceptă derapajele, le face cadouri speciale, etc.)
 pot fi în conflict foarte mare cu familia și sunt în situaţia de a fugi de acasă
 au o mai mare deschidere către ce este nou și o capacitate mai redusă de a
estima pericolul
 nu au încredere în reprezentanţii autorităţilor
 sunt mai vulnerabili în faţa izolării sociale sau, dimpotrivă, a presiunii din
partea egalilor ( „Nu fi sărac, găsește și tu o soluţie, nu contează ce faci,
important e să iasă banul”)
 nu au informaţii despre traficul de fiinţe umane și exploatarea sexuală.

Cum își controlează traficanţii victimele?
Traficanţii folosesc mai multe metode de control, printre care:
 mimează afecţiunea faţă de victimă;
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 îi induc victimei o dependenţă de droguri/ alcool, vulnerabilizând-o astfel și
mai mult;
 izolează victima de alte persoane (încă din perioada recrutării, în mod subtil);
 abuzează fizic, sexual și verbal victima;
 controlează nevoile bazale ale victimei (apă, hrană, adăpost);
 imobilizare fizică îndelungată;
 ore îndelungi de exploatare sexuală (pentru a atinge un anumit prag financiar
zilnic);
 ameninţă viaţa victimei sau a persoanelor dragi acesteia;
 conving victima că această viaţă este o opţiune incomparabil mai bună decât
ce aveau acasă, înainte.
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A2 - exerciţiu practic – METODA LOVERBOY
Obiectiv: înţelegerea uneia dintre principalele metode de racolare folosite de
traficanţi

Durată: aproximativ 20 de minute
Materiale: fișa Metoda Loverboy tipărită în mai multe exemplare (o veţi găsi în
Anexe)

Recomandare: Asiguraţi-vă că toate întrebările au primit răspuns.

Cum se desfășoară
Împărţiţi elevii în grupuri de maxim 4. Dacă nu sunt foarte mulţi, puteţi să îi
împărţiţi și în grupuri de 3 elevi.
Distribuiţi fiecărui elev câte un material – fișa Metoda Loverboy. Rugaţi-i să citească
textul de pe prima pagină a materialului și apoi, în echipe, să răspundă la întrebările
din material. Spune-ţi-le de la început că vor trebui să-și împărtășească părerile în
faţa întregului grup.
Daţi-le copiilor la dispoziţie aproximativ 10 minute.
La expirarea timpului, anunţaţi elevii că veţi discuta fiecare întrebare în parte.
Asiguraţi-vă că toate grupurile și-au explicat punctul de vedere. Dacă este nevoie,
întrebaţi-i direct. După fiecare întrebare trageţi concluziile, ajungând la răspunsul
cel mai complet/ corect cu putinţă. Sub nici o formă nu permiteţi ca elevii să plece
cu o idee eronată.
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Metoda Loverboy
Citiţi următorul text, iar apoi răspundeţi la întrebările de mai jos.

„Studiile arată că există numeroase reţele de prostituţie conduse de
români, ale căror victime sunt tinere românce. Majoritatea victimelor
înregistrate au fost traficate de o persoană cunoscută (mai bine de 49%),
iar 9% au fost recrutate chiar de propriul partener.
Interpol a numit România „bolnavul Europei”, fiind ţara care exportă
cele mai multe victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană.
Oricine poate deveni victimă, iar fetiţele încep să fie traficate chiar și de
la vârsta de nouă ani. Sunt preferate copilele, tinerele, care arată bine, care
știu poate și o limbă străină.
Experţii spun că fetele sunt racolate prin mai multe metode.
Cea mai utilizată este metoda clasică, Loverboy. Această metodă
ascunde o mare păcăleală: fata nu este traficată imediat. Racolatorul are o
întreagă tactică: petrece timp cu fata, îi vorbește frumos, nu îi propune
nimic indecent sau cu tentă sexuală, o introduce în familia sa (care are un
scenariu special). Mai mult, racolatorul este apropiat de vârstă cu fata
respectivă, pare foarte îndrăgostit. Când încrederea este câștigată, îi
prezintă fetei oportunităţi de lucru în străinătate. După ce ajung în ţara
unde prostituţia este legalizată, racolatorul își arată adevărata faţă și
intenţiile pe care le are și o predă proxeneţilor.
Atunci începe calvarul pentru fetele traficate.”
(Textul a fost extras din stirea publicată pe 8 octombrie 2019, disponibilă la
https://a1.ro/news/social/romania-principala-sursa-de-prostituate-a-europeiid915817.html)
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Ghidaj: Întrebările și răspunsurile posibile:
1. . Ce este specific la metoda de racolare Loverboy?
 racolarea se face prin intermediul iubitului, traficantul prefăcându-se

îndrăgostit de victimă pentru a-i adormi suspiciunile și a îi câștiga încrederea;
2. . Cine credeţi că poate să cadă victimă acestei metode de racolare?
 Oricine.
3. Enumeraţi trei indicii care ar putea să vă îngrijoreze/ v-ar putea face să suspectaţi
o încercare de racolare.
 cadouri scumpe;
 invitaţii în excursii sau vacanţe, deși relaţia e foarte recentă
 reticenţă în a-ţi cunoaște familia;
 dificultate în a verifica unele afirmaţii, etc.;
 deși e comunicativ, partenerul nu oferă informaţii foarte concrete despre

viaţa sa;
 îţi cere lucruri care te fac să te simţi inconfortabil/ă sau pe care ai vrea să nu

le afle prietenii/ familia;
 partenerul pare a avea un stil de viaţă care depășește jobul declarat sau are un

program ciudat de flexibil;
 partenerul are un anturaj cu istoric infracţional;
 partenerul promite “marea cu sarea și luna de pe cer”.
4. Ce ar putea face o fată pentru a nu fi racolată prin această metodă?
 să nu se ferească de adulţii care sunt responsabili pentru ea (părinţi, tutori);
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 să ceară sfatul unor adulţi de încredere (nu neapărat părinte, dacă nu are o

relaţie bună cu acesta; poate fi un profesor, consilierul școlar, etc);
 să caute informaţii despre partener, dincolo de ceea ce acesta le spune;
 să nu plece în concedii/excursii sau să se mute în străinătate fără a avea un

însoţitor de încredere (altul decât partenerul său, evident) și fără a-și lua toate
metodele de precauţie;
 să nu fugă de acasă;
 să apeleze la poliţie la cea mai mică suspiciune.

78

A3 – video – Speranţe la vânzare
Obiectiv: conștientizarea fenomenului de exploatarea sexuală
Durată: 10 minute
Materiale: conexiune la internet, laptop, proiector, clip video: fragment din filmul
Speranţe la vânzare7, produs de către Centrul Parteneriat pentru Egalitate și
partenerii săi în cadrul proiectului ”AnimaNova – Integrare pe piaţa muncii pentru
persoanele traficate”. Linkul către acest fragment este disponibil aici:

Recomandări:
 Înainte de a proiecta filmul, explicaţi-le elevilor că nu este un film de ficţiune,
ci o secvenţă dintr-un film care reunește mărturiile mai multor persoane
traficate. De aceea, pentru a proteja identitatea protagonistei filmului, s-a
recurs la un artificiu – chipul acesteia a fost pictat, pentru a-i ascunde parţial
trăsăturile;
 Fiind vorba despre experienţa foarte reală a cuiva, mai ales a unei persoane
apropiată de vârstă cu ei, cereţi-le să dea dovadă de respect faţă de demnitatea
acestei persoane.
Posibile întrebări pentru ghidarea discuţiei:
 Ce impresie v-au lăsat cuvintele fetei?
 Cum credeţi că se simte o persoană aflată în această situaţie?
 Ar fi putut ea să procedeze altfel? Cum?

7

Filmul integral poate fi urmărit accesând linkul https://www.sperantelavanzare.ro/
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SESIUNEA 5

Munca forţată ca formă de trafic și
exploatare
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SESIUNEA 5

Munca forţată ca formă de trafic și exploatare
Scop:
Explicarea noţiunii de muncă forţată;
Înţelegerea dimensiunii fenomenului.

Cuvinte cheie: muncă forţată
Metode și procedee: prezentare teoretică, exerciţiu practic, dezbatere, vizionare de
scurt film

Materiale didactice necesare: videoproiector, laptop, conexiune la internet, studii de
caz tipărite, hârtie și pixuri

Durata: 45 de minute
Nivel de interactivitate: crescut
Desfășurarea lecţiei - Recomandări:
Lecţia va debuta printr-o prezentare teoretică pe subiectul muncii forţate
(A1). În cadrul acestei prezentări veţi proiecta și un scurt clip care să susţină

coerent prezentarea.
Prezentarea este urmată de un exerciţiu practic, în care elevii sunt încurajaţi
să descopere realităţile muncii forţate (A2).
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A1 - prezentare teoretică - Munca forţată
Obiectiv: prezentarea muncii forţate ca formă de exploatare și a statisticilor
relevante la nivel global și naţional; înţelegerea mai complexă a fenomenului

Durată: 15-20 minute
Materiale: prezentare Power Point, laptop, videoproiector, conexiune la internet,
clipuri video

Recomandări:
La fel ca și până acum, începeţi lecţia printr-o scurtă recapitulare (ce înseamnă
traficul de persoane, care sunt principalele forme de trafic);
Proiectaţi prezentarea PowerPoint și discutaţi fiecare slide (filă) în parte;
Prezentaţi conceptele teoretice cu ajutorul elevilor, solicitând informaţii din
sală pentru fiecare concept prezentat;
Opriţi-vă asupra statisticilor prezentate pentru a vă asigura că toţi elevii
înţeleg graficele în mod corect. Arătaţi pe fiecare grafic elementele relevante
pentru acesta, explicându-le.

Desfășuraţi lecţia cu multă precauţie – temele abordate aici pot fi total străine
unora dintre copiii de la clasă, în timp ce altora le pot fi dureros de familiare. Nu
adresaţi întrebări intime copiilor și nu insistaţi cu întrebări dacă îi vedeţi
tulburaţi.

Explicaţi încă de la început că temele discutate sunt delicate, complexe și că
reprezintă realitatea de zi cu zi a unor persoane reale, din ţara noastră și din
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alte ţări. Tocmai de aceea, așteptarea pe care o adresaţi clasei este de a trata
cu maturitate și respect acest subiect, pentru a proteja măcar în acest fel
demnitatea victimelor.

Păstraţi-vă câteva minute la final pentru a primi întrebări din partea clasei.

Posibile întrebări pentru slide-urile cu grafice:

Ce înţelegeţi din acest grafic?
Care este cea mai surprinzătoare informaţie pentru voi din acest grafic?
(puteţi pune și o întrebare pentru testarea efectivă a înţelegerii de tipul „Ce
este reprezentat cu culoarea verde/albastru/etc?”

Conţinut teoretic
Ce este munca forţată?
Munca forţată poate fi înţeleasă drept muncă ce se efectuează involuntar și
sub ameninţarea unei pedepse. Aceasta se referă la situaţiile în care persoanele sunt
constrânse să lucreze prin utilizarea violenţei sau a intimidării sau prin mijloace mai
subtile, cum ar fi datoria financiară, păstrarea/confiscarea actelor de identitate sau
ameninţările cu denunţarea la autorităţile de imigrare.
Conform Convenţiei privind munca forţată a OIM, 1930 (nr. 29), munca
forţată reprezintă: "toate lucrările sau serviciile care sunt solicitate de la orice
persoană sub ameninţarea cu o pedeapsă și pentru care persoana nu s-a oferit pe sine
sau în mod voluntar."
Definiţia de mai sus este formată din trei elemente:
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 Munca sau serviciul se referă la toate tipurile de muncă care apar în orice
activitate, industrie sau sector, inclusiv în economia informală.
 Ameninţarea cu o pedeapsă se referă la o gamă largă de penalităţi utilizate
pentru a constrânge pe cineva să muncească.
 Absenţa acordului informat sau a libertăţii de a renunţa la un loc de muncă:
termenii „oferit voluntar” se referă la consimţământul gratuit și informat al
lucrătorului de a se angaja într-un loc de muncă și libertatea acestuia de a
pleca în orice moment. Nu acesta este cazul, de exemplu, atunci când un
angajator sau un recrutor face promisiuni false, astfel încât un lucrător să
ajungă într-un context de muncă pe care altfel nu l-ar fi acceptat.
Evident, există și excepţii de la aceste reguli, cum ar fi serviciul militar
obligatoriu (acolo unde acesta mai există), obligaţiile civice normale (cum ar fi datul
zăpezii de pe trotuarul propriu iarna) sau munca din închisori în anumite limite și
situaţii.
Munca forţată poate fi impusă atât adulţilor cât și copiilor, de către autorităţile
statului, de către întreprinderi private sau de către persoane fizice. Ea poate fi găsită
în toate tipurile de activitate economică, cum ar fi munca în gospodărie, construcţii,
agricultură, producţie, exploatare sexuală, cerșit forţat etc. și în fiecare ţară.

Statistici legate de munca forţată
De reţinut că, din perspectiva Oficiului Internaţional al Muncii, munca
forţată cuprinde:
 munca forţată propriu-zisă;
 exploatarea sexuală (despre care am discutat în sesiunea anterioară);
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 muncă forţată impusă de stat.
Dacă e să vorbim despre munca forţată propriu-zisă, în 2016 la nivel mondial
erau aproximativ 16 milioane de victime. Mai multe femei decât bărbaţi sunt afectate
de munca forţată, cu 9,2 milioane (57,6%) femei și 6,8 milioane (42,4%) bărbaţi (ILO,
Walk Free Foundation și IOM, 2017).

Care sunt domeniile în care apar cazurile de muncă forţată?
Exploatarea prin muncă apare cel mai frecvent în sectoare care sunt slab
reglementate (și atunci sunt frecvente practicile de sub-contractare) sau cele care
presupun locuri de muncă temporare sau sezoniere. Domeniile sunt potrivit ITUC
CSI IGB, Anti-Slavery și CCME, 2011):
 construcţii - mai ales în marile orașe, atât intern, cât și în afara ţării.
Oamenilor li se promite, de obicei, un salariu bun, precum și cazarea și
hrana incluse, dar, în realitate, nu le se întocmesc contracte, nu sunt
plătiţi, condiţiile de trai sunt improprii, etc;
 servicii de curăţenie (în hotelurile din diverse colţuri ale lumii, dar și
în alte tipuri de instituţii);
 agricultură (de ex., s-au înregistrat multe cazuri în care numeroși
lucrători din Europa de Est erau practic ţinuţi în sclavie, muncind la
cules de căpșuni sau fructe exotice, fără a le fi respectate drepturile);
 muncă domestică – curăţenie, îngrijire copii sau bătrâni, situaţii în care
persoana (de obicei de gen feminin) locuiește permanent cu
angajatorul, care însă îi confiscă actele și nu-i respectă drepturile (la
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circulaţie, la timp liber, de a fi plătită pentru munca depusă, etc.)
Această situaţie mai poartă și numele de „sclavie domestică” sau
„servitute domestică” și se întâmplă mai ales în cazurile migranţilor
(îngrijitoarele din Estul Europei, bonele filipineze, etc).
 turism (muncile sezoniere, de pildă, pe litoral) etc.

Cum ajunge cineva să fie traficat pentru muncă, mai ales dacă e adult?
Și de ce acceptă situaţia asta?
Primul răspuns ar putea ţine de lipsa de informare a oamenilor.
(În acest moment, proiectaţi următorul scurt film și discutaţi, foarte succint,
cu clasa. Continuaţi apoi prezentarea teoretică.)
Video A munci este un drept, a exploata munca este o infracţiune realizat

de ANITP și disponibil pe Youtube. Puteți accesa clipul cu un click aici.

Posibile întrebări pentru ghidarea discuţiei:

Cunoașteţi pe cineva care a fost într-o astfel de situaţie?
Ce ar putea să facă victima pentru a se salva din acea situaţie?
Ce sfat i-aţi da unei persoane care suspectaţi că este sau poate fi
victimă?
De multe ori, situaţii precum cea de mai sus se întâmplă în cazul angajării
într-o ţară străină. Sunt situaţii în care oamenii fie își anulează precauţia („închid
ochii”), conduși fiind de visul unei situaţii materiale semnificativ mai bune, fie nu

își cunosc drepturile și nu se gândesc să adreseze anumite întrebări.
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În alte situaţii, sunt înșelaţi încă de la început sau, dimpotrivă, condiţiile de

angajare se înrăutăţesc treptat (de pildă, își primesc banii în prima luna, ceea ce îi
face să fie mulţumiţi și să acorde și mai multă încredere angajatorului, ca apoi să tot
fie amânaţi cu plata salariilor și să nu mai primească nimic). De foarte multe ori,
contractele sunt redactate într-o limbă pe care victima nu vorbește sau într-un
jargon juridic complicat, iar după un timp, află în ţara respectivă că au semnat un fel
de contract de voluntariat.
O practică foarte frecventă este și cea a taxelor (ilegale!) pe care oamenii se
văd nevoiţi să le achite: taxa pentru recrutare, taxe care să acopere cheltuieli de
transport / cazare, taxe administrative (de cele mai multe ori, fictive), etc. În aceste
condiţii, salariile se reduc la zero sau chiar la minus (îndatorarea permanentă a
muncitorilor, prin „bunăvoinţa” angajatorilor).
Vă amintiţi cum într-o sesiune anterioară am discutat despre roata puterii și

a controlului? (Proiectaţi roata pe ecran). Puterea și controlul reprezintă modalitatea
prin care traficanţii reușesc să-și manipuleze victimele pentru a îndeplini acţiunile
solicitate (indiferent dacă vorbim despre sex, muncă, cerșetorie, furt sau alte forme
de exploatare).
Traficanţii, în mod normal, fac uz de 9 strategii sau instrumente distincte: 1.
coerciţie și ameninţări, 2. intimidare, 3. abuz emoţional, 4. izolare, 5. negare, blamare,
minimizare, 6. abuz sexual, 7. abuz fizic, 8. acordarea de privilegii, 9. abuz economic.
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Moment interactiv în lecţie (2-3 minute)

Recomandăm să adresaţi elevilor următoarea întrebare și să îi încurajaţi să participe
cu răspunsuri

Care dintre aceste strategii credeţi că sunt cel mai frecvent folosite atunci
când vorbim despre munca forţată?
La nivel global, majoritatea victimelor muncii forţate a suferit multiple forme
de constrângere din partea angajatorilor sau a recrutorilor, ca o modalitate de a le
împiedica să poată ieși din situaţia impusă lor. Aproape un sfert din victime (24%)
au menţionat că le-au fost reţinute salariile sau au fost împiedicaţi să plece din cauza
ameninţărilor cu neplata salariilor datorate. Alte modalităţi de constrângere au fost:
ameninţări cu violenţa (17%), acte de violenţă fizică (16%) și ameninţări la adresa
familiei (12%). 7% dintre victimele de sex feminin au raportat acte de violenţă
sexuală (ILO, Walk Free Foundation și IOM, 2017, pp. 10-11).
În România, în anul 2019, 18% dintre victimele identificate ale traficului de
persoane au fost supuse la muncă forţată, conform raportului ANITP aferent
primului semestru al anului 2019. Munca forţată a fost, și continuă să fie, pe locul
doi ca prevalenţă în tipurile de trafic, având o pondere semnificativă mai ales în
rândul adulţilor, după cum o dovedește tabelul de mai jos, preluat din raportul
Agenţiei Împreună. Cifrele sunt aferente anului 2018. Din ele se observă că, spre
deosebire de celelalte forme de exploatare, în România victimele muncii forţate sunt
preponderent bărbaţi (92%) (Agenţia Împreună, 2019, p.21).
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Tabel 3. Numărul de cazuri pe tipuri de exploatare și gen în 2018
Tipul exploatării
Tentativă
Cerșetorie forțată
Muncă forțată
Furturi forțate
Exploatare sexuală
Alte situații
TOTAL

Femei
24
12
8
3
315
0
362

Bărbați
3
14
92
5
20
1
135

TOTAL
27
26
100
8
335
1
497

Atragem însă atenţia, din nou, că acestea sunt doar cifrele raportate, care nu
reflectă incidenţa reală a fenomenului. Din păcate, așa cum menţionează majoritatea
experţilor în domeniu, numărul cazurilor de muncă forţată s-ar putea să fie mult mai
mare decât cel oficial. Acest fapt se datorează pe de o parte faptului că sunt dificil de
identificat situaţiile în sine și, pe de altă parte, pentru că victimele acestui tip de
exploatare, în special bărbaţii, tind să nu raporteze ceea ce li se întâmplă și, deci, să
nu ceară ajutor.
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A2 – Exerciţiu practic - studiu de caz
Obiectiv: înţelegerea fenomenului muncii forţate și a realităţilor acestuia
Durată: aproximativ 20-25 de minute
Materiale: fișe Studiu de caz Maria și Studiu de caz Andrei, ambele fiind ușor de găsit
la Anexe

Recomandare - Cum se desfășoară:
Asiguraţi-vă că toate întrebările au primit răspuns.
Împărţiţi elevii în grupuri de maxim 4. Dacă nu sunt foarte mulţi, puteţi să îi
împărţiţi și în grupuri de 3 elevi. Asiguraţi-vă că aveţi un număr PAR de grupuri.
Distribuiţi fiecărui elev câte un material – jumătate din grupuri primesc
Studiu de caz Maria, cealaltă jumătate primesc Studiu de caz Andrei. Asiguraţi-vă ca
toţi elevii dintr-un grup au primit același studiu de caz și că aveţi un număr egal de
grupuri pe fiecare studiu de caz (de exemplu, dacă aveţi 6 grupuri, elevii din primele
3 grupuri au primit toţi studiul de caz Maria, elevii din celelalte 3 grupuri au primit
toţi studiul de caz Andrei).
Rugaţi-i să citească textul de pe prima pagină a materialului și apoi, în echipe,
să răspundă la întrebările din material. Spune-ţi-le de la început că vor trebui să-și
împărtășească părerile cu întregul grup. Daţi-le 10 minute să răspundă la cele 4
întrebări. Asiguraţi-vă că toată lumea lucrează.
La expirarea timpului, anunţaţi elevii că veţi discuta fiecare întrebare în parte.
Rugaţi câte un grup de la fiecare studiu de caz să povestească pe scurt despre ce a
fost vorba în materialul lor.

90

Treceţi prin întrebări, una câte una. Asiguraţi-vă că toate grupurile și-au
explicat punctul de vedere. După fiecare întrebare, trageţi concluziile, ajungând la
răspunsul cel mai complet/corect cu putinţă. Sub nici o formă nu lăsaţi elevii să plece
cu o idee eronată.
Printre ideile care ar trebui să reiasă din discuţie (indiferent de studiul de caz
discutat) se numără:
 nu toate informaţiile primite (fie faţă în faţă, fie citită pe Internet) sunt de

încredere; întotdeauna aceste informaţii trebuie verificate și din alte surse
(trebuie verificate persoanele și/sau agenţiile cu care se sta de vorbă, trebuie
căutate persoane care au mai folosit serviciile lor și văzut ce experienţă au
avut, verificat dacă firmele există și au reputaţie bună);
 persoana care ia in considerare o ofertă de muncă trebuie să citească atent

toate documentele/contractul, să se asigure că a înţeles toate implicaţiile
financiare (și nu numai) și să apeleze la cineva care să răspundă la întrebările
la care persoana nu are încă răspunsul;
 persoana care ia in considerare o ofertă de muncă trebuie să își păstreze mereu

actele originale și să depună sau să înstrăineze doar copii ale actelor;
 ar fi de preferat ca persoana care ia in considerare o ofertă de muncă să nu

plece „la muncă” în străinătate/ în alt oraș al ţării fără să aibă un contract
valabil, semnat, în care condiţiile să fie stipulate clar;
 ar fi de preferat ca persoana care ia in considerare o ofertă de muncă să știe

limba ţării în care pleacă sau cel puţin cuvinte de bază, astfel încât să poată
cere ajutorul dacă are nevoie;
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 persoana care ia în considerare o ofertă de muncă trebuie să se asigure că știe

cum să contacteze autorităţile, indiferent unde merge.

Studiu de caz: Andrei

Citiţi următorul text și apoi răspundeţi la întrebările de mai jos.

„ A. a văzut un anunţ pe Internet: erau căutaţi oameni pentru munca în
agricultură în Spania. Salariul era mai mult decât decent (40 EUR net/zi
cu casa și masa asigurate separat), fotografiile cu spaţiile de locuit și
utilajele folosite arătau investiţii și grija pentru angajaţi. Și-a făcut un
calcul rapid: cu banii câștigaţi în 4 luni de muncă putea să facă o mulţime
de lucruri.
A fost foarte încântat când a fost selectat și trimis în Spania, cu
transportul asigurat de agenţia care dăduse anunţul. I s-a explicat că
primul lucru pe care îl va face acolo va fi să semneze contractul de muncă.
Atunci când au ajuns la ferma la care urmau să muncească, el și alţi 11
bărbaţi din România, au fost invitaţi într-o camera mare, luminoasă în care
doi români le-au povestit că pe parcursul șederii acolo vor primi mâncare
și cazare și că efectiv li se vor plăti 9 EUR/zi, iar restul de bani li se va da
la finalul contractului. Pentru semnarea contractelor, erau rugaţi să dea
Pașapoartele sau Cărţile de Identitate pentru a putea fi întocmite
contractele în mod legal. A. a dat actele și abia aștepta să vadă unde va
locui și ce va face.
În momentul acela a început calvarul. Au fost duși toţi într-un fel de
baracă unde erau niște paturi suprapuse absolut mizerabile și unde urmau
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să doarmă toţi 12. Nici vorbă de dormitoarele cochete din poze. Erau puși
să muncească minim 12 ore pe zi și, dacă nu reușeau să-și finalizeze cotele
de muncă, absolut inumane, erau penalizaţi financiar. Abia dacă primeau
mâncare. Au fost perioade în care A. a stat 2-3 zile fără să mănânce nimic
și, de câteva ori i s-a dat chiar mâncare pentru câini. În medie, a primit
cam 6 EUR/zi de muncă pe toată perioada șederii în Spania.
Coșmarul a durat 3 luni, până când o descindere a Poliţiei spaniole i-a
salvat pe el și pe ceilalţi aflaţi acolo.”

Întrebări:

1. Acest caz se califică drept trafic de persoane? Argumentaţi răspunsul.

2. Ce semne ar fi putut să-i dea lui A. de gândit?
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3. Dacă A. v-ar fi cerut sfatul când a văzut anunţul, ce i-aţi fi spus să facă pentru a se
asigura că nu ajunge într-o astfel de situaţie?

Fiţi pregătiţi să discutaţi răspunsurile la aceste întrebări în clasă!

Studiu de caz: Maria

Citiţi următorul text și apoi răspundeţi la întrebările de mai jos.

„M. este o tânără de 22 de ani care a reușit, prin intermediul prietenului
ei, L., să ajungă în Marea Britanie când avea 18 ani. Încerca atunci să scape
de problemele constante cu care se confrunta acasă. Părinţii nu o
înţelegeau, o băteau la cap să facă ceva cu viaţa ei, mai încasa și câte o
palmă din când în când.
Odată ajunsă în Marea Britanie, prietenul ei a prezentat-o unei
persoane care deţinea o agenţie de muncă. Agenţia a reușit să o plaseze ca
îngrijitoare a unei familii de persoane în vârstă. M. era la dispoziţia lor 24
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de ore din 24: gătea, făcea curat, avea grijă de bătrâni (care aveau diverse
boli cronice). Una peste alta, era omul lor bun la toate.
Evident că era plătită. Banii săi se duceau direct în contul agenţiei de
muncă, iar aceasta transmitea banii prietenului său. M. primea o sumă
foarte mică, pentru că, nu-i așa, ea avea casă și masă la familia la care locuia
și oricum nu avea prea multe ore libere să cheltuie în rest.
Cam la doi ani după ce a început să lucreze pentru familia de bătrâni,
M, a leșinat la coadă la supermarket și s-a trezit internată în spital. I se
făcuseră analize și, din cauza epuizării, începea și ea să aibe grave
probleme de sănătate.
Partea cea mai proastă a experienţei a fost că, încercând să dea de
prietenul ei, acesta n-a mai fost de găsit. Toate actele ei erau la el, toţi banii
ei erau la el și dintr-o dată ambele îi erau extrem de necesare.
Văzând că nu mai dă de L, M. a apelat la agenţia de muncă prin care
ajunsese la familia de bătrâni. Aceștia nu o puteau ajuta. Salariul ei fusese
plătit cu regularitate în contul dat de ea (contul prietenului ei) și cu asta
raporturile lor erau încheiate.
Într-un final cazul Mariei a ajuns la Poliţie.”

Întrebări:

1. Este acesta un caz de trafic de persoane? Argumentaţi răspunsul.
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2. Ce semne ar fi putut să-i dea lui M. de gândit?

3. Dacă M. v-ar fi cerut sfatul când a plecat din ţară, ce i-aţi fi spus să facă pentru a
se asigura că nu ajunge într-o astfel de situaţie?

Fiţi pregătiţi să discutaţi răspunsurile la aceste întrebări în clasă!
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SESIUNEA 6

Cerșetoria și alte activităţi
infracţionale
97

SESIUNEA 6

Cerșetoria și alte activităţi infracţionale ca forme ale traficului
de persoane
Scop:
Explicarea noţiunilor de cerșetorie forţată, activităţi infracţionale forţate
Înţelegerea dimensiunii fenomenului

Cuvinte cheie: cerșetorie forţată, activitate infracţională, furturi forţate,
Metode și procedee: prezentare teoretică, exerciţiu practic, dezbatere, vizionare de
scurt film

Materiale didactice necesare: videoproiector, laptop, conexiune la internet, studii de
caz tipărite, hârtie și pixuri

Durata: 45 de minute
Nivel de interactivitate: mediu
Desfășurarea lecţiei - Recomandări:
Lecţia va debuta cu activitate complexă, în două secvenţe - 1. fișă de lucru
individual, dezbatere, apoi 2. proiectare scurt film și dezbatere) care are drept
scop conștientizarea fenomenului cerșetoriei forţate (A1).
Vor fi apoi discutate diferite aspecte teoretice ale cerșetoriei și activităţilor
infracţionale (A2).
Prezentarea teoretică va fi urmată de o scurtă discuţie pe marginea unui
articol despre folosirea copiilor pentru activităţi ilegale (A3).
Teoria va fi subliniată de vizionarea câtorva minute dintr-un videoclip
conceput pentru explicarea și conștientizarea fenomenului (A4).
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A1 – Fișă de lucru individual
Obiectiv: înţelegerea fenomenului cerșetoriei și a realităţilor acestuia
Durată: aproximativ 20 de minute
Materiale: fișe Fișă de lucru individual - Întâlnirea lui R
Recomandare:
Asiguraţi-vă că toate întrebările au primit răspuns.
Atenţie – activitatea are 2 părţi, desfășurate în 2 timpi (A – fișa individuală și
dezbatere și B – proiecţia filmului și dezbaterea)

Cum se desfășoară
A.

Distribuiţi fiecărui elev câte un material. Rugaţi-i să citească textul de pe prima
pagină a materialului și apoi să răspundă la întrebările din material. Spuneţi-le de
la început că vor trebui să-și împărtășească părerile cu întregul grup.
Daţi-le 5 minute să răspundă la cele 3 întrebări. Asiguraţi-vă că toată lumea
lucrează. După ce au trecut cele 5 minute, întrebaţi elevii dacă au nevoie de mai
mult timp. Nu îi lăsaţi mai mult de 2 minute suplimentare.
La expirarea timpului, anunţaţi-i pe elevi că veţi discuta fiecare întrebare în parte.
Treceţi prin întrebări, una câte una. Asiguraţi-vă că aţi colectat toate punctele de
vedere. Dacă este nevoie, întrebaţi-i direct.
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Fișă de lucru individual: Întâlnirea lui R
Citiţi următorul text și răspundeţi la întrebări:

R mergea pe stradă liniștită. Se gândea la problemele ei de zi cu zi și la masa de
prânz spre care se îndrepta. În faţa ei se întinse dintr-o data o mână: „Daţi-mi și
mie un bănuţ, vă rog!” S-a uitat în direcţia din care venea mâna. O femeie cu doi
copii, îmbrăcaţi subţire pentru perioada asta a anului, stăteau pe trotuar și
cerșeau. Erau murdari și slabi și se uitau rugător.
Primul gând al lui R a fost de milă, apoi repulsie și după aia s-a enervat. Fir-ar
să fie! Femeia nu putea merge la muncă? Trebuia să-și bată joc de copii în halul
ăla?
I-a aruncat un „Du-te la muncă să-ţi hrănești copiii!” și a trecut dezgustată mai
departe.

1. Ce aţi fi făcut voi în locul lui R?

2. Ce tipuri de cerșetori aţi întâlnit pe stradă până acum? Cui i-aţi dat sau aţi fi vrut
să le daţi ceva (voi sau apropiaţii vostri)? De ce?
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3. Pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă deloc și 5 înseamnă foarte mult), cât de
mult credeţi că este de condamnat femeia cu cei doi copii care cerșesc pe stradă? De
ce?

1

2

3

4

5

B.

După ce aţi colectat răspunsurile de la toţi elevii, proiectaţi următorul fragment
video din Film documentar campanie de prevenire a traficului de persoane în scopul
exploatării prin cerșetorie realizat de Departamentul Consular (recomandăm
intervalul de minute 1.40 -5.50). Filmul integral este disponibil aici, iar fragmentul
recomandat poate fi accesat aici.
Întrebaţi-i pe copiii ce părere au acum și spuneţi-le că vor primi informaţii
suplimentare despre acest fenomen, al cerșetoriei, imediat. Treceţi la partea de
teorie.

101

A2 - prezentare teoretică
Obiectiv: prezentarea cerșetoriei forţate și a activităţilor infracţionale de tip furturi
forţate

Durată: maxim 10 minute
Materiale: prezentare Power Point, laptop, videoproiector, conexiune la internet
Recomandări:
Proiectaţi prezentarea PowerPoint pe ecran și discutaţi fiecare slide/ filă în
parte.
Opriţi-vă asupra statisticilor prezentate pentru a vă asigura că toţi elevii
înţeleg graficele în mod corect. Arătaţi pe fiecare grafic elementele relevante
pentru acesta, explicându-le.

Desfășuraţi lecţia cu multă precauţie – temele abordate aici pot fi total străine
unora dintre copiii de la clasă, în timp ce altora le pot fi dureros de familiare. Nu
adresaţi întrebări intime copiilor și nu insistaţi cu întrebări dacă îi vedeţi
tulburaţi.

Explicaţi încă de la început că temele discutate sunt delicate, complexe și că
reprezintă realitatea de zi cu zi a unor copii reali, din ţara noastră și din alte
ţări. Tocmai de aceea, așteptarea pe care o adresaţi clasei este de a trata cu
maturitate și respect acest subiect, pentru a proteja măcar în acest fel
demnitatea victimelor.

Păstraţi-vă câteva minute la final pentru a primi întrebări din partea clasei.
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Conţinut teoretic
Cerșetoria forţată și furtul forţat
După cum am aflat în discuţiile anterioare, cea mai mare parte a persoanelor
traficate sunt implicate în exploatare sexuală sau muncă forţată. O pondere mai mică,
dar totuși semnificativă, o au persoanele forţate să cerșească.
Cum funcţionează asta? Poate vă amintiţi roata Putere și Control. Modalităţile
de abordare descrise acolo nu se aplică doar exploatării sexuale sau muncii forţate,
ci tuturor formelor de trafic. Fie prin intimidare, abuz (fizic, emoţional, economic
sau sexual), fie prin izolare sau ameninţate, victimele sunt obligate să bată străzile
pentru a face rost de banii solicitaţi de traficanţi, deseori fără mâncare sau apă și fără
posibilitatea de a căuta adăpost, fiind urmăriţi îndeaproape.
Persoanele care sunt constrânse să cerșească aparţin adesea unui grup de
populaţie deosebit de vulnerabil, ceea ce îi determină pe alţii să își dorească să îi ajute
și să le doneze bani. Acesta este motivul pentru care victimele cerșetoriei forţate
sunt adesea copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi. În unele cazuri, s-a constatat
că traficanţii le provoacă răni vizibile victimelor sau îi obligă să se prefacă că au o
vătămare, pentru a face victima să strângă cât mai mulţi bani. Banii strânși nu rămân
la victime, sunt luaţi de cei ce îi supraveghează, iar dacă aceștia nu sunt suficienţi,
este perfect posibil ca cerșetorii să nu primească mâncare sau să fie bătuţi.
Cerșetoria este a doua cea mai des întâlnită formă de exploatare când vine

vorba de minori.
Într-un document realizat împreună cu USAID în cadrul campaniei STOP
Exploitation, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie prezintă următoarele
informaţii legate de cerșetorie (IOM, f.a):
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 Copiii pot fi obligaţi să cerșească de către părinţi, fraţi, tutori sau de către un
terţ, inclusiv bande infracţionale, rude îndepărtate, vecini sau prieteni de
familie.
 Există rapoarte despre copii care au fost răpiţi de bande și obligaţi să cerșească.
Uneori, copiii sunt obligaţi să se drogheze în așa fel încât să dezvolte o
dependenţă, ceea ce duce implicit și la o dependenţă de bande. Cerșitul devine
apoi un instrument pentru a-și hrăni dependenţa.
 Copiii obligaţi să cerșească au adesea vârsta de până în zece ani. Copiii mai
mici primesc mai multă simpatie din partea trecătorilor și implicit mai mulţi
bani. Bebelușii și copiii mici sunt adesea „închiriaţi” de la părinţii sau tutorii
lor pentru a cerși ziua.
 Copiii forţaţi să cerșească muncesc ore întregi, suferă abuzuri fizice, mentale
și verbale și prezintă un risc foarte mare de abuz sexual atât din partea
persoanelor pe care le întâlnesc în timp ce cerșesc, cât și din partea celor care
îi obligă să cerșească.
 Cerșetorii sunt obligaţi să cânte la instrumente și / sau să execute trucuri
pentru a distra sau evoca simpatia trecătorilor. Victimele cerșetoriei forţate
pot, de asemenea, primi cârje sau alte elemente de recuzită pentru a atrage
mai multă atenţie.
 La nivel global, se estimează că traficanţii care forţează copiii cu dizabilităţi
să cerșească pot câștiga până la 40.000 USD pe an în profituri ilegale prin banii
donaţi acestor copii.
În mod evident, nu toate persoanele care cerșesc sunt victime ale traficului
de persoane. Ce se poate spune cu siguranţă, însă, este că atunci când în cerșetorie
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este implicat un copil, ar trebui să ne dea tuturor de gândit. Folosirea copiilor în
acest scop este ilegală în România, chiar dacă este vorba de proprii copii.
O altă formă de exploatare o constituie forţarea victimei să ducă la îndeplinire

acţiuni incriminate prin lege. Victima poate fi obligată fure din buzunare sau din
magazine, să vândă droguri, să utilizeze violenţă sau să comită alte fapte penale
(spargeri de locuinţe, de pildă).
Victimele infracţionalităţii forţate sunt adesea dependente de abuzatorul lor.
Poate fi vorba despre un copil forţat să fure de părinţii sau tutorii săi, de cineva care
datorează bani traficanţilor, de persoane ale căror familii sunt supuse ameninţărilor.
Una din cele mai mari provocări este să identifici victimele acestei forme de
exploatare pentru că victimelor le este extraordinar de greu să ceară ajutor din cauza
dependenţei lor de abuzatori. De asemenea, victimele acestui tip de trafic pot fi
adesea șantajate pentru a fi ţinute sub control.
În Europa, cele mai multe victime ale cerșetoriei forţate sunt traficate din
România sau Bulgaria în ţări în care cerșitul este mai profitabil.
După cum este prezentat în raportul Agenţiei Împreună (2019), începând din
2015 până în prezent, în medie între 9 și 11% dintre victimele identificate ale
traficului de persoane au fost obligate să cerșească sau să fure.

Tabel 4. Număr cazuri identificate per formă de exploatare în perioada 2015-2018
An/
Formă
2015
2016
2017
2018

Exploatare
sexuală
498
530
454
335

Muncă
forţată
180
132
79
100

Cerșetorie
forţată
69
68
35
26
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Tentativă
66
16
48
27

Alte
situaţii
56
6
3
1

Furturi
forţate
11
4
43
8

Tabel 5. Număr cazuri identificate implicând minori per formă de exploatare în
perioada 2015-2018
An/
Formă
2015
2016
2017
2018

Exploatare
sexuală
248
304
242
177

Muncă
forţată
8
8
26
9

Cerșetorie
forţată
32
28
6
7

Tentativă
23
10
24
15

Alte
situaţii
1
2
1

Furturi
forţate
4
1
42
3

Din perspectiva genului, se pare că atât femeile cât și bărbaţii (respectiv atât
fetele, cât și băieţii) sunt predispuși la această formă de exploatare, cu o ușoară
preferinţă totuși către genul masculin. De exemplu, pentru anul 2018 (Ibidem), din
cele 26 de persoane forţate să cerșească, 12 au fost femei/fete și 14 au fost
bărbaţi/băieţi. La fel se prezintă situaţia și în ceea ce privește împărţirea pe gen în
cazul furturilor: din 8 persoane identificate, 3 au fost femei/fete și 5 bărbaţi/băieţi.
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A3 – Discuţie pe marginea articolului “Copiii la furat”
Obiectiv: sublinierea ideii că forţarea minorilor să fure este o realitate
Durată: 5-10 minute
Materiale: articolul Copiii la furat disponibil în cadrul materialului de tip PPT
dedicat acestei sesiuni

Recomandări:
Citiţi-le copiilor articolul „Copiii la furat”8
După parcurgerea acestuia purtaţi o scurtă discuţie cu ei .

Articol: Copiii la furat

M., o fetiţă de 13 ani din România, a fost traficată în Marea Britanie în 2008.
S- au plătit 200 de euro pentru a se aranja călătoria fetiţei în acea ţară.
Odată ajunsă în Marea Britanie, M. a fost plasată la o familie din Slough, care
făcea parte din reţeaua infracţională care o adusese pe M. în Marea Britanie. Fata
a fost exploatată în servitute domestică, trebuind să facă treburile gospodăriei și
să aibă grijă de copii. A fost pusă să doarmă pe podea și a fost hrănită doar cu
resturi.
În fiecare zi M. era dusă în Surrey și forţată să fure, să vândă ilegal reviste și
să cerșească. După ce lucra 12 ore în fiecare zi, era luată de pe stradă,
percheziţionată și bătută de traficanţi. Niciodată nu i s-a permis să-și păstreze
vreun câștigi. Deși a fost forţată să lucreze pe străzi pe tot parcursul lunilor de
iarnă, nu a avut niciodată o haină pe care să o poarte sau ceva de mâncare sau băut.

8

Traducere din studiul de caz publicat în raportul Trafficking for forced criminal activities and begging in
Europe (Anti-Slavery, 2014, p.25).
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În urma unei acţiuni a Poliţiei britanice M. a fost repatriată în România și
trecută în grija serviciilor sociale românești.
Cu ocazia operaţiunii care a eliberat-o pe M, 180 de copii români au fost
identificaţi ca fiind victime ale reţelei respective și folosiţi pentru furturi din
buzunare sau din magazine, vânzare de droguri sau cerșit.

Întrebări pentru discuţie:
1. De ce credeţi că sunt folosiţi copii pentru activităţi ilegale (gen furat, vânzare
de substanţe ilegale, etc)

a. posibil răspuns: copiii sunt ușor de manipulat și nu primesc aceleași
pedepse ca adulţii; fiind minori, copiii sunt, in general eliberaţi sau
trimiși în custodia Serviciilor Sociale; copiii pot trezi simpatie atunci
când sunt prinși cu infracţiuni minore, iar unii oameni aleg să nu
raporteze infracţiunea; copiii se pot pierde mai rapid în mulţime sau se
pot strecura în spaţii la care adulţii nu au acces
2. Cum pot fi copiii manipulaţi să fure?

a. posibil răspuns: roata puterii și controlului oferă răspunsuri în acest
sens. Abuzul fizic poate să fie folosit, pentru că adulţii sunt mult mai
puternici decât copiii și îi pot domina fizic, însă abuzul emoţional este
și mai ușor de folosit deoarece copiii depind emoţional de adulţi.
3. De unde credeţi că sunt racolaţi copiii?

a. posibil răspuns: la fel ca pe orice altă victimă a traficului, copiii sunt
traficaţi de cunoscuţi (în cea mai mare parte), sunt luaţi de pe stradă
(copiii care au fugit de acasă și nu au alte opţiuni) sau pot fi racolaţi din
centrele de plasament.
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A4 - video
Obiectiv: discutarea tipurilor de atitudini faţă de cerșetorie prezente în societatea
românească; recomandările specialiștilor

Durată: 10 min
Materiale: fragment video din Film documentar campanie de prevenire a traficului
de persoane în scopul exploatării prin cerșetorie realizat de Departamentul Consular
(recomandăm intervalul de minute 8.46 – 13.10). Filmul integral este disponibil aici,
iar fragmentul recomandat poate fi accesat aici.

Recomandări:
Proiectaţi fragmentul de film și după câteva secunde iniţiaţi discuţia cu elevii;
Discutaţi pe scurt cu elevii pentru a vă asigura că au înţeles mesajul
filmuleţului .

Ce categorii de persoane credeţi că pot ajunge victime ale cerșetoriei forţate?
Ce sfat i-aţi da unei persoane care suspectaţi că este/ poate fi victimă?
Cu care dintre cele două atitudini opuse de mai sus v-aţi întâlnit mai frecvent?
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SESIUNEA 7

Cum să ne protejăm în faţa traficului
de persoane
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SESIUNEA 7

Cum să ne protejăm în faţa traficului de persoane
Scop: însușirea de către elevi a unor măsuri de protecţie de bază împotriva
fenomenului traficului de fiinţe umane

Cuvinte cheie: protecţie – protecţie online și în viaţa reală
Metode și procedee: prezentare teoretică, exerciţiu interactiv
Materiale didactice necesare: conexiune la Internet, laptop, videoproiector,
prezentare Power Point, carioci, creioane colorate, coli de dimensiuni mari (tip flipchart)

Durata: 45 de minute
Nivel de interactivitate: crescut
Desfășurarea lecţiei - Recomandări:
Lecţia va debuta printr-o scurtă recapitulare a conceptelor fundamentale
pentru înţelegerea fenomenului traficului de persoane (A1).
Veţi continua apoi cu o prezentare teoretică despre măsurile de protecţie
împotriva traficului de persoane (prezentarea va conţine și un scurt film)
(A2).

Veţi încheia lecţia (si, implicit acest ciclu de sesiuni) printr-un exerciţiu
desfășurat în grup – posterul anti-trafic (A3).
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A1 - Recapitulare
Obiectiv: reactualizarea principalelor noţiuni referitoare la traficul de persoane
Durată: 5 minute
Materiale: videoproiector, laptop, harta conceptuală
Recomandări: Încercaţi ca această recapitularea să fie cât mai interactivă.
Proiectaţi pe ecran harta conceptuală cu care aţi lucrat și într-una din sesiunile
trecute (sesiunea 3) și discutaţi cu clasa:

Posibile întrebări
 Ce înseamnă traficul de persoane?
 Care sunt formele de trafic?
 Cine sunt persoanele traficate?
 Care sunt factorii de vulnerabilitate în faţa traficului de persoane?
 Cine sunt traficanţii?
 Ce măsuri de protecţie își poate lua o persoană / o comunitate împotriva

acestui fenomen?
(prin această ultimă întrebare faceţi trecerea către tema principală a sesiunii)
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A2 - Măsuri de protecţie împotriva traficului de persoane
Obiectiv: conștientizarea măsurilor care pot fi luate la nivel individual și la nivel
comunitar pentru a preveni traficul de persoane

Durată: 15 minute
Materiale: videoproiector, laptop, conexiune internet, prezentarea Power Point
Recomandări:
Proiectaţi prezentarea PowerPoint pe ecran și discutaţi fiecare slide (filă) în
parte.
Explicaţi încă de la început că temele discutate sunt delicate, complexe și că
reprezintă realitatea de zi cu zi a unor copii reali, din ţara noastră și din alte
ţări. Tocmai de aceea, așteptarea pe care o adresaţi clasei este de a trata cu
maturitate și respect acest subiect, pentru a proteja măcar în acest fel
demnitatea victimelor.

Păstraţi-vă câteva minute la final pentru a primi întrebări din partea clasei.

Conform Ghidului de educaţie pentru prevenirea traficului cu fiinţe umane
realizat de CPE, instituţiile guvernamentale și organizaţiile societăţii civile oferă o
gamă variată de servicii (în funcţie de resursele existente) pentru reintegrarea
victimelor traficului de persoane. Menţionăm aici doar o parte din ele:
 Consiliere psihologică / psihiatrică pentru ameliorarea tulburărilor
determinate de trauma de a fi traficat/ă.
 Asistenţă socială: asistenţă pentru procurarea actelor de identitate,
asistenţă pentru reinserţia școlară, consiliere și sprijin pentru conectarea
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la sistemul asigurărilor medicale
 Asistenţă medicală de urgenţă – analize pentru bolile cu transmitere
sexuală, test HIV, control ginecologic, dermato-veneric, stomatologic.
 Consiliere vocaţională (sprijin pentru a urma un curs de calificare, mediere
pentru găsirea unui
 Consilierea victimei și a familiei acesteia pentru reintegrarea în familie
 Ajutor material de urgenţă (hrană, îmbrăcăminte, altele), după caz;
 Ajutor în cazul în care persoana asistată nu are locuinţă


Consiliere juridică etc.

Ce puteţi face voi pentru a vă asigura că nu veţi cădea victimă traficului de
fiinţe umane?
Proiectaţi următorul clip, iar apoi discutaţi cu clasa: Nu te lăsa păcălită (realizat de
MAI și ANITP)
https://www.youtube.com/watch?v=hEFuM4pBXmM

Posibile întrebări de ghidare a discuţiei:

Ce impresie v-a lăsat acest scurt film?
Ce recomandări i-aţi face unei prietene care s-ar afla în pericol de a fi traficată?
În viaţa reală
 Fiţi deschiși la informaţii și conștientizaţi existenţa acestui fenomen (este
exact scopul acestor lecţii)
 Fiţi precauţi și atenţi atât în privinţa persoanelor pe care le frecventaţi, cât și
a locurilor în care mergeţi.
114

 Încercaţi să treceţi dincolo de aparenţe și să gândiţi pe termen lung (care vor
fi consecinţele acestei acţiuni?)
 Amintiţi-vă că “nu tot ce zboară se mănâncă”, adică lucrurile nu sunt mereu
așa cum par. De cele mai multe ori, dacă ceva sună prea bine pentru a fi
adevărat (de pildă, mulţi bani, câștigaţi rapid și aparent ușor sau un iubit
“salvator”) înseamnă că așa e, acel lucru nu e adevărat.
 Dacă iubitul/ iubita vă cere să faceţi lucruri care contravin drepturilor umane,
demnităţii umane sau legilor, atunci cel mai bine ar fi să ieșiţi din acea relaţie
cât mai rapid cu putinţă.
 Nu vă înstrăinaţi actele de identitate – acestea trebuie să rămână mereu la voi.
 Nu faceţi autostopul!
 Nu vă întâlniţi de unii singuri cu persoane întâlnite pe Internet (anunţaţi
totdeauna un adult și rugaţi-l să vă însoţească – chiar dacă stă la ceva distanţă
de voi)
 Atenţie specială la propunerile de a lucra în străinătate (recomandări speciale
pentru acest subiect găsiţi mai jos).
 Pentru informaţii si sfaturi în vederea evitării unei situaţii de trafic de
persoane, puteţi apela HelpLine 0.800.800.678 (apel national gratuit) sau
+4.021.313.3100 (apelabil și din străinatate). Atenţie, aceste telefoane trebuie
apelate cu seriozitate și nu pentru a face glume. O altă variantă pentru copii
este Telefonul copilului 116 111 unde copiii pot sesiza orice încălcare a
drepturilor copilului, inclusiv cazuri sau suspiciuni de trafic.
 Puteţi să citiţi mai multe informaţii despre fenomenul traficului de persoane
accesând site-ul ANITP (Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane)
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http://anitp.mai.gov.ro
 Pentru a identifica datele de contact ale cel mai apropiat Centru Regional
ANITP (Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane) puteţi accesa
linkul http://anitp.mai.gov.ro/centre-regionale/
 Mai jos aveţi si o listă de organizaţii non-guvernamentale care luptă împotriva
traficului de persoane. Puteţi să le contactaţi pentru a afla mai multe
informaţii despre fenomen, pentru a solicita sprijinul pentru voi sau cineva
cunoscut sau pentru a sprijini lupta împotriva traficului de persoane.
Organizaţie

Adresa internet

Asociaţia FREE
Fundaţia Ușa deschisă
AsociaţiaPro Refugiu
eLiberare

În Anexe veţi găsi o listă mai amplă de organizaţii care au desfășurat de-a lungul
timpului programe sau campanii pentru combaterea traficului de persoane.
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Recomandări speciale în cazul locurilor de muncă (în străinătate sau în ţară).
Atenţie la:
 Contractul de muncă – acesta trebuie realizat în două exemplare legal. Nu
semnaţi nimic ce nu înţelegeţi sau care pare improvizat. În cazul contractelor
redactate încheiate în limba de origine a ţării de destinaţie, solicitaţi un
contract în limba română sau o traducere autorizată a documentelor pe care
urmează sa le semnaţi.
 Nu daţi nimănui actele voastre – contractele, asigurările, alte documente pot
fi întocmite folosind copii.
 Solicitaţi adresa exactă a locului de muncă și numele exact al firmei la care
veţi lucra. Verificaţi pe Internet toate aceste detalii și, dacă puteţi, chiar la
Registrul Comerţului (pentru firmele din România).
 Oferiţi toate detaliile pe care le aveţi unor persoane apropiate și cereţi-le să
anunţe poliţia dacă nu intrași în contact cu ele o anumită perioadă de timp.
 Atenţie la viza cu care plecaţi – dacă plecaţi ca simplu turist sau la studii, nu
veţi avea dreptul să munciţi (este necesară o viză de muncă). În acest caz,
angajatorul vă poate șantaja (munciţi ilegal).
 Verificaţi care e salariul mediu în ţara care plecaţi - e un semnal de alarmă
dacă aveţi un salariu mai mare, mai ales dacă munca respectivă nu presupune
un grad înalt de calificare. La fel, dacă plecaţi pe un salariu foarte mic,
înseamnă că nu vă veţi putea permite cheltuielile de întreţinere și vă veţi
îndatora la angajator / intermediari.
 Nu acceptaţi să ţineţi secretă plecarea voastră (nu există niciun motiv legal
pentru care cineva vă poate solicita așa ceva).
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 Nu plecaţi pentru că un prieten are un văr care cunoaște pe cineva care vă va
aștepta la aeroport... Plecaţi doar cu firme legale, verificate cu grijă înainte.
 Solicitaţi imediat ajutorul poliţiei sau al Agenţiei Naţionale Împotriva
Traficului de Persoane dacă suspectaţi ceva în neregulă.

Sigur on-line
Ce trebuie reţinut înainte de toate este că orice informaţie găsită pe internet

trebuie tratată cu precauţie.
O persoană necunoscută se conectează cu mine pe una din reţelele de
socializare pe care le folosesc. Stăm de vorbă și pare persoana absolut ideală! Nu avem
prea mulţi prieteni în comun, sau cei pe care îi avem în comun nu îi cunosc extrem
de bine, dar, hei! ne știm, nu? Fiţi atenţi ce informaţii personale oferiţi și la ce fel de
întrebări răspundeţi! Trataţi cu suspiciune orice invitaţie prea bruscă în oraș și, mai
ales, nu acceptaţi să plecaţi cu persoana din ţară în „excursii”.
Am găsit un anunţ la o slujbă grozavă, nu foarte dificilă dar plătită foarte bine
și, nu este nevoie de experienţă pentru că vei învăţa la faţa locului? Suna excelent.
Dar este posibil ca în spatele anunţului să se ascundă un traficant (sau o reţea de
traficanţi) care face apel la disperarea și, de ce nu, la naivitatea oamenilor pentru ași identifica următoarea victimă. În general, salariile nerealiste pentru un post la care
un se cere experienţă, informaţiile despre existenţa unei „taxe de administrare”, lipsa
informaţiilor despre angajator și/sau recrutor, termini foarte generali ce definesc
postul, toate acestea ar trebui să dea de gândit.
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Datorită digitalizării, este din ce în ce mai ușor să se găsească informaţii despre
voi în mediul on-line, iar informaţiile personale de o anumită factură pot deschide
ușa traficanţilor prin șantaj.
Prezentăm mai jos câteva dintre recomandările emise de Agenţia Americană
National Online Safety pentru către cei ce vor să fie în siguranţă în mediul online (și
nu numai):
1. Nu acceptaţi niciodată cererile de prieteni transmise de necunoscuţi;
2. Nu împărtășiţi niciodată informaţii personale cu oamenii pe care nu îi
cunoașteţi suficient de bine;
3. Nu postaţi on-line sau trimiteţi poze sau filme stânjenitoare cu voi SAU cu
ceilalţi, indiferent cât de bine îi cunoașteţi pe cei cu care împărtășiţi
fotografiile sau filmuleţele;
4. NICIODATĂ nu trimiteţi poze nud cu voi (nimănui!); ce ajunge online (sau e
transmis prin intermediul internetului) rămâne acolo.
5. Creaţi-vă o reputaţie on-line pozitivă (fiţi politicoși și drăguţi, postaţi doar
poze sau filme de care sunteţi mândru sau mândră);
6. Limitaţi-vă timpul în care folosiţi conturile de pe reţele sociale;
7. Blocaţi imediat persoanele care întreprind acţiuni de bullying on-line;
8. Raportaţi conţinutul nepotrivit;
9. Folosiţi doar aplicaţii pentru care aveţi vârsta necesară;
10. Asiguraţi-vă că aveţi parole stabilite pentru toate conturile voastre de pe
reţelele sociale;
11. ÎNTOTDEAUNA vorbiţi cu un adult în care aveţi încredere dacă reţelele de
socializare vă fac să vă simţiţi inconfortabil.
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Alte recomandări:
 Aveţi grijă ca setările de securitate (privacy) să fie activate pe toate conturile
de social media pe care le folosiţi.

Ce puteţi face voi dacă aveţi un coleg/ colegă sau cunoștinţă care a fost victimă
a traficului și care revine la școală/ în comunitate?
 În primul, nu judecaţi: nu este alegerea nimănui să se afle într-un context atât
de traumatizant! (nu există oameni buni sau oameni răi, oameni care merită
ce li s-a întâmplat atunci când vine vorba despre a fi victimă a traficului de
persoane)
 Treceţi dincolo de aparenţe și dincolo de bârfe: persoana din faţa voastră
merită să fie tratată cu respect! Reamintiţi-vă: oricine poate fi victima
traficului de persoane.
 Nu participaţi la acţiuni de tip bullying sau umilire a acelei persoane.
Dimpotrivă, opuneţi-vă acestor lucruri și semnalaţi-le unui adult!
 Nu solicitaţi informaţii (cum a fost, ce s-a întâmplat, etc.). Întrebările voastre,
deși posibil bine intenţionate, pot fi percepute ca intruzive/ agresive sau pot
genera suferinţă.
 Dacă colegul /colega voastră vrea să vă povestească ceva, ascultaţi cu respect
și păstraţi confidenţialitatea.
 Nu izolaţi persoana respectivă (izolarea sau blamarea victimei duce la revictimizarea persoanei).
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A3 - Exerciţiu interactiv – “Posterul anti-trafic”
Obiectiv: implicarea activă a elevilor în transmiterea unui mesaj anti-trafic
Durată: 25 minute
Materiale: coli de mari dimensiuni (tip flip-chart), carioci și creioane colorate
Recomandări: Activitatea se va desfășura în 2 pași:
A. Crearea posterului – 15 minute
B. Prezentarea posterului în faţa clasei 10 minute
A. Împărţiţi elevii în grupuri de câte 5 și distribuiţi fiecărui grup câte o coală de
flip-chart și carioci/ creioane colorate. Explicaţi-le că vor avea 15 minute
pentru a realiza împreună un poster prin care să atragă atenţia asupra acestui
fenomen. Posterul ar trebui să conţină un slogan/ un mesaj puternic și 2-3
recomandări adresate colegilor de aceeași vârstă (de ex., “fii atent cu cine
vorbești pe net!”) și să ţină cont de infromaţiile primite de-a lungul acestor
lecţii. Poate fi un poster care să atragă atenţia asupra problematicii traficului
de fiinţe umane în ansamblu sau poate fi un poster despre munca forţată sau
despre traficul pe internet, etc.
Explicaţi că fiecare membru al echipei trebuie să participe cu idei, la desenat,
la prezentare. În timpul exerciţiului, plimbaţi-vă printre grupuri pentru a le
oferi ajutor, pentru a-i încuraja să participe și pentru a vă asigura că respectă
timpul.
B. Invitaţi fiecare grup în faţa clasei pentru a-și prezenta posterul.
Asiguraţi-vă că fiecare prezentare este ascultată în liniște de către celelalte
grupuri și că membrii echipei care prezintă vor fi în final aplaudaţi de către
colegii lor.
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Resurse în format Power Point
Sesiunea 1

 Slide-uri A1 – Mit sau adevăr


Jon Tyson https://unsplash.com/photos/hhq1Lxtuwd8

 Slide-uri conţinut teoretic – Noţiuni generale despre traficul de persoane


Inbal Marilli https://unsplash.com/photos/lgUiUeQpLHw



Adrian Swancar https://unsplash.com/photos/K5dSAeM0ycc



Shttefan - https://unsplash.com/photos/AYSorKGDm10

Sesiunea 2

 Slide-uri conţinut teoretic – Noţiuni specifice despre traficul de persoane


Marco Bianchetti https://unsplash.com/photos/HY5r718ee7U
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Andrei Lazarev https://unsplash.com/photos/SaR-gt6A4uA



Linus Nilsson - https://unsplash.com/photos/WfKndo8Vv7w



James Lee - https://unsplash.com/photos/qSf_4bNsoWc

Sesiunea 3

 Slide-uri conţinut teoretic – Traficul de persoane și mediul online


Robin Worrall https://unsplash.com/photos/FPt10LXK0cg



Christine Roy - https://unsplash.com/photos/ir5MHI6rPg0



Marvin Meyer - https://unsplash.com/photos/SYTO3xs06fU

Sesiunea 4

 Slide-uri conţinut teoretic


Sydney Sims https://unsplash.com/photos/fZ2hMpHIrbI



Nahid Hatamiz https://unsplash.com/photos/ad3u52vO0TI



Kelly Sikkema https://unsplash.com/photos/E8H76nY1v6Q
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Sesiunea 5

 Slide-uri conţinut teoretic


Christian Erfurt https://unsplash.com/photos/sxQz2VfoFBE



Nathan Waters https://unsplash.com/photos/j7q-Z9DV3zw



Jeff Ackley https://unsplash.com/photos/1hxgFZ68xZ4



Jeshoots.com https://unsplash.com/photos/



Zulmaury Saavedra https://unsplash.com/photos/zh0J32MrJfA

ZMnefoI3k

Sesiunea 6

 Slide-uri conţinut teoretic


Kat J https://unsplash.com/photos/NPmR0RblyhQ



Annie Spratt https://unsplash.com/photos/M_fg3wnKP7M
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Sesiunea 7

 Slide-uri conţinut teoretic


Shane Rounce https://unsplash.com/photos/DNkoNXQti3c



Markus Spiske https://unsplash.com/photos/466ENaLuhLY



Katie Moum https://unsplash.com/photos/7XGtYefMXiQ

Bibliografie Video (clipuri folosite pentru activităţile din kit –
prezentate în ordinea utilizării lor în sesiuni)
Denumire film
Tools That Teach:
What is Human
Trafficking?
Human Trafficking: It
Happens Here:
Traficul de minori are
fețe ascunse
Speranțe la vânzare

A munci este un
drept, a exploata
munca este o
infractiune:
Film documentar
campanie de
prevenire a traficului
de persoane în scopul
exploatării prin
cerșetorie
Nu te lăsa păcălită

Realizator film
US Department of
Homeland
Security
The Polaris
project
Colegiul Național
Matei Basarab
București- ANITP
proiect REACT
Centrul
Parteneriat pentru
Egalitate
ANITP

Link youtube
https://www.youtube.com/watch?v=35
uM5VMrZas

ANITP

https://www.youtube.com/watch?v=Rk
HMhFdqAns

ANITP

https://www.youtube.com/watch?v=hE
FuM4pBXmM
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https://www.youtube.com/watch?v=iqJ
-zuVay08
https://www.youtube.com/watch?v=Bc
I3PGAnICM

https://www.sperantelavanzare.ro/

https://www.youtube.com/watch?reloa
d=9&v=y9NAKJCSTO4

