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Prefaţă
Raportul ILO (International Labour Organization) din 2012 privind
traficul de persoane estimează că 20.9 milioane de oameni din
întreaga lume sunt supuşi la muncă forţată - inclusiv persoane
traficate, estimate la 2,5 milioane. Aproximativ 313,500 de persoane
au fost identificate ca fiind traficate în scopul practicării cerşetoriei,
ceea ce nu reprezintă decât un simplu exemplu al mărimii flagelului ce
s-a abătut asupra umanităţii. Problematica combaterii exploatării prin
cerşetorie trebuie să fie abordată din perspectiva drepturilor omului,
care distinge victimele de infractori.
Comunitatea internaţională a înregistrat progrese recente ca urmare a
abordării luptei împotriva traficului dintr-o perspectivă centrată pe
drepturile omului. Din 2003, Uniunea Europeană a recunoscut
problema traficului în scopul cerşetoriei în Declaraţia de la Bruxelles
şi în acelaşi an, OSCE a lansat un plan de acţiune pentru combaterea
traficului de fiinţe umane. În urmă cu opt ani, Consiliul Europei a
instituit Convenţia privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane
pornind de la principiile respectării drepturilor omului, care a intrat în
vigoare la 1 februarie 2008. Raportorul special al UN privind traficul
de persoane face referire în mod explicit la cerşetorie pentru prima
dată în raportul său din anul 2009. Recent, în 2011, Uniunea
Europeană a adoptat Directiva privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, paragraful 11
din preambul concentrându-se şi pe fenomenul de exploatare în scopul
cerşetoriei.
România şi Elveţia condamnă traficul de fiinţe umane considerându-l
o încălcare gravă a drepturilor omului. România este o ţară de origine,
iar Elveţia este o ţară de destinaţie şi de tranzit, dar numai lucrând
împreună cele două state pot combate acest flagel. Prin urmare, am
constituit grupul de lucru Elveţiano-Român pentru combaterea
traficului de persoane.
Eforturile Elveţiei de combatere a traficului de fiinţe umane sunt
multidirecţionale. Mai multe agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale - cele mai multe dintre ele în strânsă colaborare cu
Unitatea de Coordonare Elveţiană împotriva Traficului de Persoane şi
Traficului de Migranţi (KSMM) - sprijină aceste eforturi, în diverse
moduri, în cadrul Planului Naţional de Acţiune împotriva Traficului
de Persoane pentru perioada 2012-2014. Elveţia, în cadrul Fondului
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tematic de Securitate, a încheiat un parteneriat cu România pentru a
sprijini activitatea de combatere a traficului.
Legislaţia naţională din România referitoare la traficul de fiinţe umane
este comprehensivă şi prevede existenţa unei Strategii Naţionale
pentru combaterea şi prevenirea acestei infracţiuni. Agenţia Naţională
Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a fost înfiinţată în 2006 în
calitate de coordonator naţional al politicilor şi activităţilor anti-trafic.
Acest studiu a fost realizat de către ANITP sub auspiciile proiectului
P(revention) I(dentification) P(rotection) - addressing anti-trafficking
in Romania, co-finanţat de Elveţia şi România.
Un instrument de combatere a traficului este cunoaşterea cauzelor şi a
vulnerabilităţilor victimelor. Acest studiu românesc privind traficul de
persoane în scopul cerşetoriei forţate oferă o astfel de imagine. Studiul
subliniază vulnerabilităţile potenţialelor victime, caracteristicile
traficanţilor şi cuprinde recomandări specifice de combatere. Studiul
va facilita campaniile în desfăşurare şi cooperarea în lupta împotriva
acestei infracţiuni grave, protecţia, asistenţa şi demnitatea victimelor
şi cel mai important, prevenirea traficului de persoane.
August 2013
Simonetta Sommaruga
Consilier Federal
Şeful Deapartamentului
Federal de Justiţie şi Poliţie
Elveţia
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Rezumat
România este unul din statele în care este incriminată prin legislaţie
infracţiunea privind traficul de persoane în scopul exploatării prin
cerşetorie. Victimele traficului de persoane nu sunt pedepsite,
indiferent de vârstă. Asistenţa oferită victimelor traficului de persoane
nu este condiţionată de modalitatea de exploatare. Victima traficului
de persoane obligată la cerşetorie este îndreptăţită şi primeşte aceleaşi
forme de asistenţă ca toate victimele traficului de persoane. Mai mult
decât atât, prin intermediul mecanismelor naţionale privind protecţia
şi demersurile aplicabile în domeniul protecţiei copiilor, România
recunoaşte şi încadrează toate situaţiile privind cerşetoria copiilor în
sistemele de ocrotire și protecție, inclusiv situaţiile în care copiii sunt
obligaţi la cerşetorie de către proprii părinţi.
Vulnerabilitatea la acest tip de trafic nu este infuenţată de
apartenenţa la gen. Factori precum nivelul scăzut de educaţie, lipsa
oportunităţilor de muncă, disfuncţionalităţi sau absenţa unei reţele de
suport, condiţii sărace de trai sau alţi factori acţionează intercorelat,
favorizând coerciţia victimei şi indirect victimizarea.
Disfuncţionalităţi în legătură cu familia, cum ar fi violenţa, abuz de
alcool, relaţii tensionate între membri, prezenţa unui model parental
inadecvat sau absenţa lui, lipsa unui suport afectiv real pot deveni
factori care conduc la creşterea vulnerabilităţii individuale.
În ceea ce priveşte modalitatea de recrutare pentru trafic a victimelor
dar şi abuzurile suferite în trafic de către acestea, nu se constată
particularităţi spre deosebire de alte forme de exploatare a victimelor
în trafic. Majoritatea victimelor, indiferent de exploatare, sunt înşelate
prin promiterea unui loc de muncă, în străinătate.
Traficul de persoane în scopul obligării la cerşetorie s-a dezvoltat cu
precădere în străinătate. Această caracteristică este explicată prin
profiturile mari ce se obţin din acest tip de criminalitate în ţările cu
nivel ridicat de trai, dar şi cu lacunele legislative care scad riscul
traficanţilor de a fi identificaţi şi pedepsiţi.
Traficanţii care acţionează în afara graniţelor sunt de regulă
persoane cu antecedente penale, care acţionează în cadrul unor grupări
infracţionale sau de criminalitate organizată implicate, de multe ori, şi
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în comiterea altor genuri de infracţiuni (trafic în scopul exploatării
sexuale, trafic de droguri, infracţionalitate stradală, furturi de maşini).
Traficul intern de persoane în scopul obligării la cerşetorie are o
pondere redusă comparativ cu cea a traficului extern. Traficul intern
prezintă caracteristici diferite faţă de traficul de persoane în afara
graniţelor, în sensul în care de obicei grupuri mici, organizate pe
criterii de rudenie, exploatează grupuri mici de persoane. Deşi nu se
asociază şi cu alte arii infracţionale există situaţii în care victimele au
fost exploatate şi prin obligarea la practicarea prostituţiei sau
comiterea de infracţiuni. Victimele sunt recrutate cu promisiunea
asigurării protecţiei pentru practicarea cerşetoriei. Majoritatea acestora
sunt persoane care prezintă o formă de dizabilitate, minori
instituţionalizaţi sau copii ai străzii.
Studiul prezintă situaţia copiilor exploataţi prin cerşetorie, de către
proprii părinţi, ca o problemă care trebuie luată în considerare.
Cauzele asociate exploatării de către părinţi apar datorită lipsei
resurselor pentru condiţii de viaţă decente, precum şi a condiţiilor
educaţionale sau culturale, care împiedică acest grup de a beneficia de
asistenţa socială oferită de către stat.
În ceea ce privesc caracteristicile traficanţilor care acţionează intern,
aceştia operează individual sau în grupuri mici, exploatând un număr
mic de victime. În general, nu au în vedere comiterea altor infracţiuni,
cu toate că, uneori, traficul de persoane în scopul obligării la
cerşetorie apare asociat cu exploatarea sexuală sau cu comiterea de
furturi. Ponderea traficanţilor de gen feminin este egală cu cea de gen
masculin, în cazul celor care operează intern, aceştia fiind implicaţi în
toate etapele traficului.
Evaluarea vulnerabilităţii persoanelor care ajung să practice
cerşetoria pentru asigurarea traiului trebuie să devină o măsură
integrată a identificării adecvate a victimelor traficului de persoane de
natură să sprijine referirea către servicii specializate şi să întrerupă
lanţul vertiginos al acestui tip de trafic. Atâta timp cât persoanele vor
fi preluate din stradă şi asistate corespunzător, traficantul nu va mai
avea obiectul muncii iar victima va fi sprijinită să nu mai ajungă într-o
astfel de situaţie. Procesul asistenţei profesioniste şi adecvate trebuie
să fie unul accentuat, cu atât mai mult cu cât datele prezintă o rată
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mai ridicată de retraficare în cazul acestor victime comparativ cu
victimele altor forme de exploatare.
În conformitate cu caracterul eterogen al populaţiei victimelor
traficului de persoane obligate la practicarea cerşetoriei, măsurile de
intervenţie în vederea reducerii amplitudinii acestui fenomen trebuie
să atingă paliere diferite în domeniul educaţional, social, al justiţiei şi
al respectării drepturilor omului.
Măsurile de prevenire centrate pe reducerea vulnerabilităţii în rândul
persoanelor a unui astfel de fenomen pot fi din cele mai diverse.
Acestea pot pleca de la schimbări structurale, sistemice ale măsurilor
de educaţie şi integrării pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, a
creşterii calităţii vieţii persoanelor, la implementarea de programe
menite a creşte sau capacita autorităţile locale în problemele cu care se
confruntă locuitorii până la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi întărirea
capacităţii de reacţie a cetăţenilor cu privire la riscurile acestui tip de
trafic, prin învăţarea şi popularizarea semnelor traficului.

STUDIU PRIVIND EXPLOATAREA PRIN CERŞETORIE ÎN RELAŢIE CU TRAFICUL DE PERSOANE

11

Introducere

1. Introducere
Istoricul traficului de persoane în scopul obligării la cerşetorie
Exploatarea prin cerşetorie nu a fost cercetată şi abordată la nivel
naţional, european şi internaţional ca formă distinctă a traficului de
persoane decât recent. Studiile existente se axează pe clarificarea şi
definirea conceptului ca formă distinctă a traficului de persoane sau ca
formă a traficului în scopul exploatării prin muncă; deşi puţine, există
însă şi lucrări care au abordat cauzele acestui fenomen, ce favorizează
victimizarea, în scopul unei mai bune prevenţii a fenomenului. Dintre
acestea, cele mai multe, au abordat măsurile şi politicile traficului de
minori în scopul exploatării prin cerşetorie.
După cum mai departe vom trata şi descrie, acţiunea de a cerşi sau
practicarea acesteia de către indivizi poate apărea sau avea loc în cel
puţin 3 condiţii. Există cerşetorie voluntară, după cum există exploatarea
semenilor prin cerşetorie şi bineînţeles traficul de persoane în scopul
obligării la cerşetorie, fenomene oarecum similare, dar totuşi atât de
diferite. Nu vom stărui aici asupra descrierii primului tip, considerând
foarte importantă distincţia între ultimele două tipuri. După cum
Kirchofer1 menţiona în cadrul studiului referitor la Cerşetoria Organizată
în Viena, în teorie, la prima vedere, este uşor a se face distincţie între
exploatarea prin cerşetorie care, la modul general reprezintă tragerea de
foloase în mod abuziv de către o persoană asupra alteia, care practică
cerşetoria şi între traficul de persoane în scopul obligării la cerşetorie,
care, în linii generale presupune apariţia sau implicarea mai multor acte
(recrutare, transportare etc. cu folosirea unor mijloace abuzive sau de altă
natură asupra unei persoane cu scopul supunerii acesteia) la practicarea
cerşetoriei. Acelaşi autor remarca dificultatea cu care, aceste două acte
criminale, pot fi diferenţiate în practică, fiind până la un anumit punct
fenomene similare, având drept consecinţă primară dificultatea de
identificare adecvată a victimelor acestor infracţiuni. Traficul de persoane
în scopul obligării la cerşetorie este un fenomen greu de cuantificat, de
dovedit, de identificat şi de diferenţiat datorită similitudinilor cu

1

Charles P.Kirchofer. (2010). Organized Begging in Vienna: Austria, Right-Wing
Propaganda, Benevolent Necessity, Illicit Business, Human Smuggling or Human
Trafficking. Viena: Webster University.
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fenomenul cerşetoriei. Cu toate acestea intensificarea acestui tip
particular de trafic, impune analizarea şi studierea distinctă.
Abordarea traficului de persoane în scopul obligării la cerşetorie
Această abordare secvenţială a traficului de persoane în scopul obligării la
cerşetorie poate fi consecinţa primului instrument internaţional care
reglementează traficul de persoane (Convenţia UN privind combaterea
criminalităţii organizate transfrontaliere şi a Protocolului de la Palermo
adiţional acesteia) care nu prezintă distinct exploatarea prin cerşetorie ca
fiind o formă a traficului de persoane dar nici nu exclude această
modalitate de manifestare a traficului de persoane.
Raportul UNODC 2012 privind traficul de persoane la nivel global,
prezintă date cu privire la exploatarea prin cerşetorie, care înregistrase
o pondere de 1,5% din totalul victimelor traficului de persoane
identificate la nivel global. Acest fenomen apare semnalat sau detectat
numai în anumite state ale lumii2.
La nivel naţional, obligarea la cerşetorie ca formă a traficului de
persoane ocupă locul al 3-lea în ordinea modalităţilor de exploatare,
după cea sexuală şi cea prin muncă forţată. Anual, aproximativ 10%
din totalul victimelor identificate la nivel naţional, exploatate atât
intern cât şi extern, cad pradă traficanţilor de persoane în scopul
obligării la practicarea cerşetoriei.
Dinamica anuală a formelor de exploatare în rândul victimelor identificate

1780

total victime identificate

1240

exploatare prin cerşetorie

1154
1048
exploatare sexuală

780
exploatare prin muncă

alte forme de exploatare

146

anul 2007

91
anul 2008

109

112

anul 2009

anul 2010

81
anul 2011

Fig.1 Dinamica anuală a formelor de exploatare în rândul victimelor traficului de
persoane
2

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2012, UN, New York, 2012, p.12
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Dintre toate formele de exploatare a victimelor, obligarea la cerşetorie
este cea mai vizibilă, desfăşurându-se în locuri publice (străzi,
intersecţii, magazine, centre comerciale etc.) şi este susţinută de
milostenia, spiritul creştin şi bunăvoinţa societăţii civile. Spre
deosebire de alte moduri de exploatare în relaţie cu traficul de
persoane, ce se pot desfăşura şi în spaţii private, circumstanţele în care
traficanţii beneficiază de serviciile victimelor obligate la cerşetorie
sunt dependente de spaţiul public, aglomerat, cu trafic pietonal etc.
România acordă atenţie deosebită problematicii traficului de persoane
şi minori, mecanisme şi sisteme instituţionale fiind create pentru
combaterea şi prevenirea acestui fenomen. În acelaşi timp, România a
ratificat şi adoptat numeroase Convenţii şi Directive3 europene şi
internaţionale pentru a răspunde în mod adecvat tendinţelor
infracţionale.

1.1. Scopul studiului
Studiul a fost demarat în cadrul proiectului Prevenire, Identificare,
Protecţie, finanţat cu sprijinul Confederaţiei Elveţiene în cadrul
obiectivului specific: “Întărirea capacităţii de intervenţie a actorilor
guvernamentali din România (ANITP, poliţişti, procurori, judecători)
implicaţi în prevenirea, identificarea, repatrierea şi reintegrarea
victimelor traficului de persoane”.
Studiul îşi propune să analizeze traficul de persoane în scopul obligării
la cerşetorie, printr-o mai bună înţelegere a factorilor care favorizează
3

Convenţia cu privire la drepturile copilului, Protocol Opţional cu privire la
drepturile copilului, privind vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia
infantilă, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de
persoane, în special a femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia ONU împotriva
criminalităţii organizate (“Protocolul de la Palermo), Convenţia Organizaţiei
Internaţionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme de
muncă a copiilor, Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului
de persoane 2005, Directiva 2004/81/CE privind permisul de şedere eliberat
resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au
făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile
competente, Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor
acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului şi
altele;
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şi conduc la acest fenomen, a caracteristicilor victimelor şi a modului
de organizare a traficanţilor.
Cunoaşterea particularităţilor exploatării prin cerşetorie, a victimelor
sale şi a motivaţiilor care au stat la intrarea în trafic, vor oferi
informaţii de natură a sprijini mecanismele de intervenţie a
autorităţilor pentru reducerea fenomenului.
Această iniţiativă este cu atât mai mult motivată de instrumentele şi
măsurile luate de autorităţile româneşti, care recunosc şi luptă
împotriva acestei exploatări.
În cadrul prezentului studiu au fost analizate datele privind situaţia
traficului în scopul obligării la practicarea cerşetoriei, înregistrate în
perioada anilor 2010-2011. Astfel, 1914 persoane au fost victime ale
exploatării prin obligarea la practicarea cerşetoriei în perioada supusă
analizei, ceea ce reprezintă aproximativ 9% din totalul victimelor
identificate şi exploatate în diferite forme în aceeaşi perioadă. Dintre
acestea, un procent de 81% au fost traficate în afara graniţelor.
În perioada anilor 2010 respectiv 2011, cele mai multe victime au
provenit din judeţele Braşov (14 victime), Mureş (30 victime), Timiş
(28 victime), Mehedinţi (14 victime), Ialomiţa (12 victime), Brăila (14
victime), Sibiu (12 victime).

1.2. Operaţionalizarea conceptelor
Infracţiunea de cerşetorie este o infracţiune prevăzută şi incriminată în
Codul Penal prin art. nr. 326, definită astfel: „Fapta persoanei care,
având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila
publicului, cerând ajutor material se pedepseşte cu închisoarea de la o
lună la 3 ani”.
Prin exploatarea prin cerşetorie în acest studiu, înţelegem obligarea
unei persoane la practicarea cerşetoriei cu scopul profitării sau
obţinerii de foloase în mod abuziv de către o altă persoană.
4

Datele oficiale privind numărul victimelor înregistrate în 2010 şi 2011 prezintă un
total de 193 de victime traficate prin cerşetorie, însă din raţionamente ştiinţifice a
fost considerat în prezentul studiu, un total de 191 de victime (în cazul a două
victime, datele diponibile erau incomplete, lucru care ar fi alterat calitatea
analizelor).
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În legislaţia naţională traficul de persoane şi minori este definit prin
art. 12 şi 13 al Legii 678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane, definiţii care sunt conforme celor prevăzute de
Convenţia ONU, Protocolul de la Palermo, având următorul enunţ:
„recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei
persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de
constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau
profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi
exprima voinţa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de
bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei
care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei
persoane”5. Exploatarea prin obligarea la practicarea cerşetoriei este
una dintre formele de exploatare menţionate în cadrul art. 2 al Legii
678/2001.
Victima traficului de persoane în scopul exploatării prin obligarea la
cerşetorie va fi folosită în prezentul studiu cu termenul generic de
victimă iar autorul acestei infracţiuni va fi folosit cu termenul de
„traficant”.
În categoria victimelor traficului de persoane au fost considerate
persoanele care au suferit daune ca urmare a infracţiunii de trafic de
persoane în scopul exploatării prin cerşetorie, aşa cum este prevăzută
de Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de
persoane, cu toate modificările ulterioare. În aceeaşi categorie a
victimelor traficului de persoane au fost consideraţi şi copiii,
persoanele cu handicap sau alte categorii de persoane care au fost
folosite şi transportate în scopul exploatării prin cerşetorie de către
cunoscuţi sau membrii ai propriei familii, în baza poziţiei de
vulnerabilitate în care se aflau. Poziţia de vulnerabilitate reprezintă
situaţia în care, persoana traficată sau exploatată nu are altă alternativă
reală acceptabilă decât aceea de a se supune abuzului, fiind
dependentă de exploatator pentru asigurarea nevoilor primare: hrană,
adăpost etc.

5

Art. 12, Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane,
cu toate modificările ulterioare.
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Copil sau minor, folosite alternativ, în sensul prezentului studiu
reprezintă „persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a
dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii”6.
Persoană vârstnică - este persoana care a împlinit 63 de ani în cazul
femeilor şi 65 în cazul bărbaţilor7.

1.3. Cadrul teoretic al cercetării
Literatura existentă a surprins numeroşi factori care conduc la intrarea
victimelor în trafic. Marginalizarea, excluziunea socială, sărăcia,
experienţele traumatizante, lipsa educaţiei, provenienţa dintr-un mediu
instituţionalizat, disfuncţionalităţi în cadrul familiei8, lipsa
oportunităţilor de muncă şi de educaţie9 sau apartenenţa la o
minoritate sunt unii dintre cei mai citaţi factori de împingere10 spre
traficul de persoane şi care sprijină conturarea ofertei de trafic de
persoane. Mai departe, termenul de ofertă va fi folosit cu privire la
totalitatea trăsăturilor, circumstanţelor şi condiţiilor care definesc
populaţia vulnerabilă la trafic.
Factori mult mai generali, definiţi de autori drept exogeni în contextul
globalizării mondiale, pot fi consideraţi într-o anumită măsură ca
factori de împingere în trafic, cum ar fi: deschiderea graniţelor în ţări
cu o economie de tranziţie, diferenţele mari de venituri dintre statele
de destinaţie şi cele de origine, rata crescută a analfabetismului şi
disfuncţii în sistemul economic11 şi care nuanţează oferta de trafic în
aceeaşi manieră.

6

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu toate
modificările ulterioare.
7
Conform prevederilor Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice şi a Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.
8
ANITP, Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare, 2009.
9
UNODC Viena, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, Global Programme
Against Trafficking In Human Beings, United Nations New York, 2006, pag. 82.
10
Traducere a termenului „push factors”.
11
Globalization and the illicit market for human trafficking: an empirical analysis of
supply and demand, Gergana Danailova -Trainor, Patrick Belser, Special Action
Programme to combat Forced Labour, Working Paper, DECLARATION/WP/53
/2006, pag. 9 apud Di Nicola, A., Orfano, I., Cauduro, A. and N. Conci, 2005, p.x..
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Influenţa anturajului şi a poveştilor de succes, aşteptările personale,
tentaţiile oferite de falşi prieteni, contribuie în mod complex,
intercorelat, la intrarea victimelor în trafic12, manifestându-se ca
factori de atragere13.
Traficul de persoane este descris şi prin contextualizarea sau adaptarea
conceptelor economice de cerere şi ofertă, după cum recomandă şi
Raportorul Special ONU pentru traficul de persoane.14
Cererea, în general, este considerată în contextul traficului de
persoane ca fiind alcătuită din angajator şi/sau client (persoanele care
beneficiază de serviciile acordate de o victimă în cazul exploatării
sexuale şi pentru muncă) şi din traficanţi (toată reţeaua de persoane
implicată în recrutare, transportare sau exploatare a victimelor 15). În
contextul exploatării prin cerşetorie nu există categorii de persoane
care să beneficieze de pe urma serviciilor victimelor cu excepţia
traficanţilor.
Cu toate că puţine studii existente la nivel internaţional au încercat să
surprindă motivaţia traficanţilor, ipoteza frecventă, dar care nu a putut
fi testată din punct de vedere ştiinţific, este legată de profiturile16
uriaşe generate de astfel de practici.
Exploatarea prin cerşetorie nu a fost cercetată şi abordată ca formă
distinctă a traficului de persoane decât recent. Studiile existente se
axează pe clarificarea şi definirea conceptului ca formă distinctă a
traficului de persoane sau ca formă a traficului în scopul exploatării
prin muncă; există şi lucrări care analizează cauzele fenomenului, în

12

ANITP, Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare, 2009.
Traducere a termenului “pull factors”.
14
Raport prezentat de către Raportorul Special pentru traficul de persoane, în special
al femeilor şi copiilor, Joy Ngozi Ezeilo, A/HRC/10/1620, Februarie 2009, paragraf
51 Apud UNODC, “Toolkit to Combat Trafficking in Persons”, 2008, p. 457.
15
Toolkit to Combat Trafficking in Persons, pag. 492, http://www.unodc.
org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_9-12.pdf, accesat la
07.11.2012
16
Godziak .E &Bump.M., 2008. Data and Research in Humain Trafficking:
Bibliography of Research Based Literature, Final Report, September 2008,
Washington, Institute for the Study of International Migration;
13
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special cauzele care favorizează victimizarea, în scopul unei mai bune
prevenţii a fenomenului.
C. Kirchofer pleacă de la definirea cerşetoriei organizate ca o afacere
bazată pe ierarhii. La baza ei sunt cerşetorii care colectează banii de pe
străzi, după care apar cei care colectează banii de la cerşetori, iar la
vârful acesteia sunt liderii, care probabil beneficiază de cele mai mari
sume de bani şi care se ocupă şi de recrutarea cerşetorilor sau care
plătesc alte persoane pentru a le recruta17. În încercarea de a face
distincţie între cerşetoria organizată şi traficul de persoane în scopul
exploatării prin cerşetorie, autorul concluzionează că, de cele mai
multe ori, practicarea cerşetoriei este forţată, iar diferenţierea celor
două problematici este dificil de realizat18.
I. Cherneva, în lucrarea „Trafficking in Persons for the purpose of
begging- Old Game, New Game” pune în discuţie conceptul de trafic
de persoane în scopul obligării la practicarea cerşetoriei, sugerând noi
modalităţi de înţelegere a fenomenului. Una dintre ideile centrale ale
lucrării pune sub semnul întrebării distincţia dintre cerşetoria familială
organizată şi cerşetoria organizată forţată, considerând că ambele sunt
forme ale traficului de persoane. Cazul copiilor obligaţi la cerşetorie
de proprii părinţi sau de membrii familiei extinse, care se organizează
în scopul exploatării acestor victime luându-le veniturile astfel
obţinute, sunt privite ca şi cazuri de trafic de minori. Argumentele
folosite de autor sunt următoarele:
- problema mijloacelor de constrângere nu se ia în considerare în
cazul minorilor19 având în vedere poziţia de vulnerabilitate. Poziţia de
vulnerabilitate este descrisă ca fiind situaţia în care persoana nu are
alternativă reală, acceptabilă decât să se supună abuzului.

17

Charles P.Kirchofer, 2010, Organized Begging in Vienna: Austria, Right-Wing
Propaganda, Benevolent Necessity, Illicit Business, Human Smuggling or Human
Trafficking, pag. 1;
18
Charles P.Kirchofer, 2010, Organized Begging in Vienna: Austria, Right-Wing
Propaganda, Benevolent Necessity, Illicit Business, Human Smuggling or Human
Trafficking, pag. 5;
19
Autorul redă argumentele prezentate de Protocolul privind prevenirea, reprimarea
şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor (Protocolul de
la Palermo) adiţional Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate;
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- situaţia de exploatare apare în momentul în care un copil este
forţat de părinte să cerşească iar părintele profită de câştigurile astfel
obţinute de minor20.
În baza aceluiaşi raţionament, exploatarea prin cerşetorie de către
membrii ai familiei lărgite a adulţilor cu handicap sau a altor categorii
de adulţi, care se află în poziţie de vulnerabilitate, poate fi considerată
ca trafic de persoane.21
Raportul UNICEF şi Terres des Hommes22 apreciază că adesea este
dificil de făcut distincţia între copiii traficaţi şi cei exploataţi.
Analizând definiţia aceluiaşi Protocol de la Palermo, raportul
consideră ca situaţie de trafic recrutarea sau mutarea unui copil dintrun loc în altul în scopul exploatării. Exploatarea este definită ca
situaţia în care copilul este obligat să dea cel puţin o parte din
veniturile obţinute altei persoane, indiferent cine este acea persoană
(fie ea părinte sau rudă mai îndepărtată).

1.4. Întrebările şi obiectivele cercetării
Prin intermediul prezentului studiu încercăm să prezentăm şi să
evidenţiem factorii care contribuie în mod intercorelat la
atragerea sau împingerea în traficul de persoane. În aceeaşi măsură
vor fi tratate circumstanţele în care victimele intră şi ies din trafic.
Descrierea exploatării prin cerşetorie, a abuzurilor şi traumelor
suferite de către victime este o condiţie sine qua non a înţelegerii
întregului proces de trafic. Cunoaşterea caracteristicilor socio20

Autorul citează Raportul UNICEF şi Terre des Hommes Action to prevent child
trafficking in South Europe.
21
Cherneva, (2009). Trafficking in Persons for the purpose of begging. Old game,
New game. Dissertation Thesis, interpretând aceste aspecte în baza Convenţiei
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi a Protocolului
privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al
femeilor şi copiilor (Protocolul de la Palermo), adiţional Convenţiei. Infracţiunea de
trafic de persoane, conform acestor documente internaţionale, are 5 elemente
constitutive: acţiune, scop, mijloc, caracter transnaţional şi existenţa unui grup
criminal organizat. Noi ne vom raporta la definirea traficului de persoane conform
instrumentelor româneşti în vigoare, care prezintă infracţiunea de trafic de persoane
ca fiind constituită din 3 elemente: acţiune, scop, mijloc;
22
UNICEF şi Terre des Hommes, 2006, Action to prevent Child Trafficking in
South Eastern Europe: A Preliminary Assesment;
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demografice a actorilor prezenţi în întregul proces de trafic, a
modurilor de organizare şi operare ale traficanţilor vor fi de asemenea
prezentate. Rezultatele prezentului studiu vor sprijini şi orienta
strategiile de prevenire a cerşetoriei relaţionate traficului de persoane.
Întrebările cercetării îşi vor contura răspunsul prin atingerea
obiectivelor de explorare a anumitor trăsături specifice traficului de
persoane în scopul obligării la practicarea cerşetoriei:
 Care este profilul victimelor exploatate prin această formă?
 Care sunt factorii care cresc riscul de traficare?
 Care sunt caracteristicile şi modul de organizare al
traficanţilor?
 Care sunt măsurile de intervenţie care pot sprijini prevenţia
acestui tip particular de trafic?

1.5. Metodologia
1.5.1. Analiză cantitativă
Pentru analize statistice privind populaţia victimelor traficului de
persoane există Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evaluare a
Victimelor Traficului de Persoane, utilizat mai departe drept SIMEV.
Sistemul a fost operaţionalizat în întregime de către Agenţia Naţională
Împotriva Traficului de Persoane în ianuarie 2007. Din punct de
vedere tehnic, sistemul naţional este un sistem informatic multi-nivel,
care foloseşte o bază de date centrală, o aplicaţie de interogare a
datelor şi o interfaţă utilizator de tip web. Accesul la acest sistem este
permis doar utilizatorilor din cadrul ANITP, respectiv Serviciul
Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime, Centrelor Regionale
ale ANITP, precum şi utilizatorilor din cadrul Serviciilor de
Combatere a Criminalităţii Organizate şi din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră şi este unul de tip multinivel. Datele
regăsite în baza de date pot proveni şi de la alte instituţii partenere, din
afara MAI (de exemplu ONG, DGASPC, ISJ etc.), care sunt colectate
prin intermediul lucrătorilor din Centrele Regionale ale ANITP. Pe
scurt, indicatorii urmăresc extragerea informaţiilor la nivel naţional cu
privire la situaţia socio-demografică a populaţiei de victime, istoricul
de trafic şi destinaţia exploatării precum şi elemente ale proceselor de
repatriere, coordonare în procesul penal sau asistenţa oferită
victimelor.
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Analiza cantitativă a datelor statistice s-a bazat astfel pe datele
deţinute de SIMEV. Pe baza acestor date au fost realizate corelaţii şi
frecvenţe pentru populaţia victimelor acestui tip de exploatare,
identificată în perioada anilor (2010 respectiv 2011). În acelaşi timp,
date cu privire la situaţia persoanelor cercetate pentru infracţiunea de
trafic de persoane în anul 2011 puse la dispoziţie de Direcţia de
Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române, au fost folosite pentru evidenţierea
caracteristicilor persoanelor cercetate.
1.5.2. Analiză calitativă
Explorarea amănunţită a factorilor de risc şi a cauzelor de
vulnerabilitate alături de o descriere a condiţiilor de trafic a fost
observată şi analizată prin aplicarea de interviuri atât fostelor victime
ale acestei forme de trafic cât şi specialiştilor care au intrat în contact
cu victimele acestei infracţiuni particulare de trafic de persoane.
În acest scop, au fost conturate ghiduri de interviu structurate, cu
întrebări deschise, pentru fiecare categorie intervievată. Astfel, au fost
elaborate 4 ghiduri de interviu: unul adresat victimelor, un altul
adresat specialiştilor din domeniul combaterii criminalităţii
organizate-poliţie, un altul adresat specialiştilor din domeniul
asistenţei şi protecţiei drepturilor victimelor traficului de persoane şi,
în final, cel de-al patrulea ghid de interviu a fost elaborat pentru
aplicarea procurorilor specializaţi în combaterea şi cercetarea
traficului de persoane.
La nivelul municipiului Bucureşti interviurile au fost realizate de către
lucrători ANITP (psihologi, sociologi şi asistenţi sociali) iar în restul
locaţiilor aplicarea a fost realizată cu sprijinul specialiştilor din cadrul
Centrelor Regionale (psihologi, asistenţi sociali sau jurişti) beneficiind
de o pregătire prealabilă.
Judeţele în care au avut loc interviurile în teritoriu au fost Braşov,
Timiş, Mureş, Alba, Sibiu şi Bucureşti. Cu excepţia capitalei, toate
judeţele înregistraseră în ultimii ani, o pondere ridicată a acestui
fenomen. Municipiul Bucureşti a fost implicat în cadrul acestui studiu
datorită specificului (capitală) chiar dacă ponderea victimelor
provenite din Bucureşti a fost una scăzută.
22
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1.5.3. Aspecte de natură etică
Toate victimele participante la studiu au fost adulte, acestea fiind
intervievate în baza consimţământului informat.
Victimelor le-au fost prezentate în forme adecvate capacităţii de
înţelegere (şi în formă verbală), scopul şi natura studiului precum şi
implicaţiile ce decurgeau din această participare (nu urmau să fie
retribuite în vreun fel pentru participare).
În acelaşi timp, au fost asigurate condiţiile de respectare a
confidenţialităţii cu privire la datele ce au fost colectate. Toate
remarcile, observaţiile şi informaţiile prezentate în cadrul interviurilor
au fost tratate cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate, fără a se
putea realiza în vreun fel identificarea lor, de către terţe persoane.
Spaţiul de desfăşurare a interviurilor a fost ales numai ţinând cont de
părerea participanţilor, în funcţie de locul şi disponibilitatea acestora.
Aspectele de natură etică şi siguranţă a participanţilor la studiu au
ghidat întreaga cercetare, atât la nivel teoretic cât şi practic. Astfel,
acolo unde s-a considerat că anumite informaţii, în special cele legate
de procesul exploatării, puteau fi obţinute din alte surse credibile (fişe
de evaluare, monitorizare sau altele), lucrătorii ANITP responsabili cu
aplicarea de interviuri au apelat la acestea, pentru a evita retrăirea de
către victime a stărilor asociate traumelor.
1.5.4. Alegerea subiecţilor participanţi la studiu.
Studiul nu îşi propune o reprezentare statistică sau o extrapolare a
rezultatelor la nivelul populaţiei totale de victime exploatate prin
obligarea la cerşetorie, ci mai degrabă o descriere a acestui fenomen în
perioada anilor 2010 şi 2011.
Alegerea subiecţilor participanţi s-a realizat având la bază următoarele
criterii:
- eşantionarea orientată de scop
- disponibilitatea participării subiecţilor (specialişti şi foste victime)
- selecţia judeţelor pentru desfăşurarea interviurilor s-a bazat pe o
prevalenţă ridicată a traficului de persoane în scopul obligării la
cerşetorie.
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Fostele victime ale traficului de persoane au fost principalele surse de
descriere holistică a procesului de exploatare prin cerşetorie, de
explorare şi descriere a factorilor de vulnerabilitate.
Specialiştii au reprezentat surse importante de informaţii pentru
completarea imaginii modalităţilor de exploatare prin cerşetorie,
pentru evidenţierea tendinţelor acestui fenomen. Specialiştii, în
prezentul studiu, au fost consideraţi profesioniştii care intră sau pot
intra în contact cu victima traficului de persoane, înţelegând prin
aceştia: reprezentanţi din domeniul combaterii traficului de persoane
(ofiţeri de poliţie şi procurori), al protecţiei drepturilor şi asistenţei
victimelor din sistem public privat, reprezentanţi ai ONG-urilor.
În cadrul interviurilor cu specialişti au fost urmărite şi măsurile de
prevenire şi combatere ale acestei infracţiuni.
Structura eşantionului a fost următoarea: 8 foste victime ale traficului
de persoane, care au participat la interviuri faţă în faţă, 1 procuror, 6
specialişti din domeniul de combatere a criminalităţii organizate:
combaterea traficului de persoane, 11 specialişti din domeniul public
al asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului (angajaţi
DGASPC) şi 2 reprezentanţi ai ONG-urilor, specializaţi în asistenţa şi
reintegrarea victimelor traficului de persoane.
1.5.5. Limitele studiului
Una dintre principalele limite ale prezentului studiu este legată de
imposibilitatea de a extrapola rezultatele la nivelul populaţiei de
victime ale traficului de persoane în scopul obligării la cerşetorie
având în vedere numărul redus de interviuri realizate dar şi a
modalităţii de selecţie a subiecţilor care s-a făcut în baza resurselor
disponibile precum şi a accesului şi disponibilităţii acestora. Datele şi
situaţiile prezentate reieşite pe baza interviurilor au caracter
contextual, poziţia de vulnerabilitate şi factorii de natură individuală
trebuind a fi trataţi numai în contextul expunerii prezente şi nu
admiţând generalitatea celor petrecute.
O a doua limită care se impune a fi prezentată este cea legată de
subdimensionarea eşantionului, a specialiştilor prezenţi la interviuri,
constrângerile timpului alocat prezentului studiu, determinând
24
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compromisul selecţiei unui număr limitat de specialişti pentru
intervievare.
Acces limitat la fostele victime ale traficului de persoane. Dacă în faza
pregătirii interviurilor, acceptul de participare a fost primit de la un
număr mai mare de victime, în momentul aplicării acestora, acestea nu
au mai putut fi contactate sau chiar nu au mai fost interesate de
participarea la studiu.
Iniţial s-a dorit intervievarea fostelor victime care au avut o experienţă
de trafic apropiată momentului derulării interviurilor, datorită nevoii
de asigurare a consistenţei informaţiilor, nealterate de trecerea unei
perioade îndelungate de timp de la experienţă. Cu toate acestea, pentru
două dintre victimele participante experienţa de trafic avusese loc în
urmă cu 4 ani de la momentul aplicării interviului. Implicarea acestor
victime a fost un risc asumat de echipa de cercetare datorită nevoii de
intervievare a unui număr suficient de victime pentru colectarea de
date necesare cunoaşterii exploatării prin cerşetorie.
În acelaşi timp, eşantionul nu a putut asigura o reprezentare
exhaustivă a fenomenului traficului intern, acest lucru reflectându-se
în puţinele informaţii colectate referitoare la acest aspect.
Informaţiile colectate de la specialişti au prezentat imaginea acestui
fenomen pentru o perioadă mai îndepărtată de timp, nelimitându-se
doar la cei doi ani urmăriţi în analiza cantitativă elaborată în cadrul
prezentului studiu. Retrospectiva cazurilor şi bogata experienţă a
specialiştilor în domeniu au permis extragerea caracteristicilor acestui
fenomen în ansamblul lui, încă din momentul în care România începe
să „recunoască” traficul de persoane şi apoi acest tip particular de
trafic.
Nu au putut fi obţinute date statistice referitoare la caracteristicile
persoanelor cercetate pentru comiterea de infracţiuni privind traficul
de persoane pentru anul 2010.
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2. Cadrul naţional legislativ
Legislaţia naţională în domeniul traficului de persoane are un caracter
comprehensiv reuşind să surprindă specificul naţional al combaterii şi
prevenirii acestei infracţiuni, în tandem cu reglementările, dar mai ales
manifestările naţionale, europene şi internaţionale ale acestui
fenomen.
Acţiune

Mijloc

Scop

Recrutare

Ameninţare

Transportare

Violenţă

Obligarea la
practicarea
prostituţiei

Transferare

Alte forme de
constrângere

Cazare
Răpire
Primirea unei
persoane

Fraudă
Înşelăciune
Abuz de autoritate
Profitând de
imposibilitatea acelei
persoane de a se apăra
sau de a-şi exprima
voinţa
Prin oferirea, darea,
acceptarea sau
primirea de bani ori de
alte foloase pentru
obţinerea

26

Exploatarea prin
muncă sau
îndeplinirea de
servicii în mod
forţat
Obligarea la
practicarea
cerşetoriei
Obligarea la
reprezentări
pornografice
Obligarea la alte
forme de exploatare
sexuală
Ţinerea în stare de
sclavie sau alte
procedee
asemănătoare de
lipsire de libertate
ori de aservire
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consimţământului
persoanei care are
autoritate asupra altei
persoane

Prelevarea de
organe, ţesuturi sau
celule de origine
umană, cu
încălcarea
dispoziţiilor legale;
Efectuarea unor alte
asemenea activităţi
prin care se încalcă
drepturi şi libertăţi
fundamentale ale
omului.

Fig. 2 Matricea elementelor privind infracţiunea de trafic de persoane în România 23
Acţiune + mijloc + scop = trafic de persoane

Tabelul de mai sus redă schematic definiţia naţională a traficului de
persoane şi minori, aşa cum este reglementată prin art. 12. respectiv
art. 13 ale Legii 678/2001. Infracţiunea de trafic de persoane are 3
elemente constitutive: acţiune, mijloc şi scop. În cazul traficului de
minori, vorbim doar de două şi anume: acţiune şi scop24. Definiţia
prezentă în cadrul legislaţiei româneşti este conformă definiţiei
internaţional acceptate a traficului de persoane, prevăzută de
Convenţia UN (Protocolul de la Palermo) şi cu cea prevăzută în
Convenţia UE 2005, mergând însă şi mai departe şi oferind definiţii
specifice altor forme de exploatare (de ex.: obligarea la practicarea
cerşetoriei). Conform art. 2 al Legii 678/2001 prin ”exploatarea unei
persoane se înţelege.....şi lit.c. obligarea la practicarea...cerşetoriei”.
La nivel internaţional sau european nu există o definiţie acceptată a
traficului de persoane în scopul obligării la practicarea cerşetoriei
(numai în cadrul Directivei 36/2011/UE există menţiuni cu privire la
considerarea cerşetoriei forţate prin similitudinea cu criteriile de
considerare a muncii forţate).
23

Inspirat de Raportul Global privind Traficul de Persoane, UNODC. (2012), pag. 81;
Art. 12, Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane,
cu toate modificările ulterioare;
24
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Cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă de muncă sau de serviciu
forţat, aşa cum este definit în Convenţia OIM nr. 29 din 1930 privind
munca forţată sau obligatorie şi cum recomandă şi noua Directivă
Europeană 36/201125. Prin urmare, exploatarea activităţilor de cerşit,
inclusiv folosirea la cerşit a unei persoane traficate dependente, se
încadrează în definiţia traficului de fiinţe umane doar atunci când sunt
întrunite toate elementele care caracterizează munca sau serviciul
forţat26, iar consimţământul persoanei traficate trebuie evaluat de la
caz la caz. Conform definiţiei muncii forţate, aceasta reprezintă orice
muncă sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea unei pedepse
oarecare şi pentru care numitul individ nu s-a oferit de bună voie27.
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor,
interzice şi reglementează drepturile copiilor împotriva exploatării de
orice fel28. Oricare ar fi forma de exploatare sau de traficare a
minorilor, aceste drepturi sunt permanent încălcate, afectând
integritatea dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale,
integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului. Pentru a
întări protecţia copiilor afectaţi de exploatarea sau îndemnarea la
practicarea cerşetoriei, se completează tabloul legislativ, prin art. 132
şi 133 ale Legii 272/2004 care interzice şi sancţionează prin pedepse
cu închisoarea de la 1 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Legea
acordă atenţie deosebită cazurilor în care minorul este constrâns a
cerşi de către propriul părinte sau de către reprezentantul legal.
Având în vedere scopul şi natura prezentului studiu se cuvine să
facem o menţiune cu privire la modul de reglementare a activităţii de
25

Directiva 2011/36/UE a parlamentului european şi a consiliului din 5 aprilie 2011
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor
acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului;
26
Directiva 2011/36/UE a parlamentului european şi a consiliului din 5 aprilie 2011
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor
acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului;
27
Convenţia nr.29/1930 privind munca forţată sau obligatorie, ratificată de România
prin Decretul nr.231/1957 publicat în „Buletinul Oficial al României”, nr.4, Partea I,
din 18 ianuarie 1958;
28
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
reglementează măsurile care trebuie luate pentru protecţia copilului împotriva
exploatării, a exploatării economice, a altor forme de exploatare, împotriva abuzului
şi neglijenţei precum şi împotriva răpirii sau oricăror forme de traficare.
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practicare a cerşetoriei. În România este considerată contravenţie
”apelarea în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă
de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor
astfel de fapte” conform art. 3 alin.3. al Legii 61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială,
a ordinii şi liniştii publice, republicată în 2011. Dacă fapta devine
obişnuinţă, încadrându-se în regimul infracţiunilor de obicei, atunci
Codul Penal în vigoare, prin art. 326, incriminează ”fapta persoanei
care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila
publicului, cerând ajutor material şi se pedepseşte cu închisoarea de la
o lună la 3 ani”. Practicarea cerşetoriei este pedepsită tot timpul. Când
se constată repetitivitatea, atunci pot fi demarate procedurile penale
împotriva cerşetorului (aşa cum prevede Codul Penal).
Datorită abordării sociale a prezentului studiu, măsurile legislative
naţionale în domeniu au fost doar trecute în vedere, fără a compara
sau a apela la analogii între măsurile naţionale şi cele europene.
Modul de reglementare şi/sau pedepsire a cerşetoriei „voluntare”
diferă de la un stat european la altul. Aşa se face că există state care
incriminează aceste practici (Australia), state care nu o incriminează
(Italia, Portugalia sau Finlanda) sau state care o incriminează în
anumite circumstanţe ( Austria, Anglia sau România).
Având în vedere că, în cadrul studiului, prin intermediul interviurilor
adresate atât specialiştilor cât şi fostelor victime ale traficului de
persoane, au fost obţinute şi informaţii cu privire la asistenţa oferită
victimelor, următoarele referinţe fac o trecere în revistă a măsurilor
naţionale care reglementează referirea, asistenţa, protecţia şi
reintegrarea victimelor.
Repere generale privind reglementările naţionale în domeniul
protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane.
Victimele traficului de persoane, identificate pe teritoriul altor state
sunt repatriate prin Ministerul Afacerilor Externe, cu informarea
Direcţiei Protecţia Copilului şi ANITP.
Activitatea de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane
este reglementată printr-un instrument legislativ H.G.1238/2007
privind aprobarea standardelor naţionale specifice pentru serviciile
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specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de
persoane, care oferă sistematic şi comprehensiv, paşii şi principiile
care trebuie respectate în activitatea de asistenţă.
Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului
de persoane29, reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni întreprinse
în coordonare de către instituţiile statului şi diferite organizaţii
neguvernamentale, destinate protejării drepturilor fundamentale ale
victimelor traficului de persoane şi asigurării nevoilor de asistenţă şi
protecţie ale acestora.
Normele legale care fundamentează activitatea de asistenţă, referire,
protecţie a victimelor traficului de persoane nu prezintă măsuri
specifice în funcţie de modul de exploatare, aplicându-se indiferent de
acesta.

29

Ordinul nr. 335/2007 pentru aprobarea Mecanismului Naţional de Identificare şi
Referire a Victimelor Traficului de Persoane.
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3. Caracteristici ale victimelor
Conform datelor deţinute de ANITP prin SIMEV, numărul victimelor
traficate în scopul obligării la cerşetorie identificate în 2010 şi 2011 sa ridicat la 191, ceea ce a reprezentat aproximativ 9% din totalul
populaţiei de victime identificate pentru aceeaşi perioadă30.
Distribuţia pe vârstă şi gen este prezentată grafic mai jos:

Fig. 3 Distribuţia pe gen şi vârstă a victimelor identificate în 2010 şi 2011
exploatate în scopul practicării cerşetoriei.

Fig. 4 Piramida vârstelor

30

Sursă: SIMEV, accesat la 24.07.2012
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Majoritatea victimelor au fost identificate după întoarcerea în ţară, în
special de către structurile de combatere a criminalităţii organizate.
Numai pentru 8 cazuri au fost primite informări de la autorităţi străine
din Franţa, Spania, Polonia, Italia şi Lituania privind situaţia sau
existenţa cazurilor de trafic de persoane. Majoritatea victimelor
traficate în scopul obligării la cerşetorie (155) au fost victime ale
traficului extern, în state precum Franţa, Italia, Germania, Spania,
Austria şi altele (a se vedea Anexa „Ţări destinaţie ale traficului în
scopul obligării la cerşetorie”). O victimă a fost exploatată atât intern
cât şi extern în timp ce pentru 4 victime a existat doar tentativa la
infracţiunea de trafic de persoane în scopul obligării la cerşetorie,
nefiind identificat în acest sens locul unde urma să aibă loc
exploatarea. Restul victimelor (31 persoane) au fost traficate şi
exploatate în trafic intern.
Conform SIMEV, 29 de victime ale acestui tip de trafic sufereau de o
formă de dizabilitate la momentul intrării în trafic.
Se constată că cea mai mare parte a populaţiei de victime este formată
din persoane adulte, din care majoritară este cea de gen masculin.
Proporţia de gen este de 67,5% masculin cu 32,5% feminin.

3.1. Condiţiile de viaţă anterioare traficării
3.1.1. Categorii vulnerabile
Imaginea vulnerabilităţii pe anumite categorii de persoane este
descrisă mai departe aşa cum a reieşit din interviurile avute atât cu
specialiştii cât şi cu victimele.
Din punct de vedere al psihologiei vârstelor, minorii prezintă trăsături
cognitive şi de personalitate specifice, ceea ce determină o
vulnerabilitate victimală crescută datorită faptului că sunt fragili din
punct de vedere fizic şi psihic, au capacitate redusă de anticipare a
acţiunii agresorilor, imaturitate în aprecierea oamenilor şi a situaţiilor,
sunt sugestibili, creduli etc.
Aceste caracteristici sunt prezente atât pentru minorii proveniţi din
familii cât şi pentru cei proveniţi din mediul instituţionalizat (centrele
de plasament) sau pentru cei care locuiesc pe străzi (copiii străzii),
conform opiniei specialiştilor.
32
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Din interviurile cu specialiştii, reiese faptul că au fost observate/pot fi
adăugate o serie de alte caracteristici care sporesc gradul de
vulnerabilitate: dezvoltare fizică necorespunzătoare vârstei, înclinaţia
spre delincvenţă juvenilă, lipsa de supraveghere din partea părinţilor,
fuga minorilor de acasă datorită atitudinii negative a părinţilor faţă de
ei etc.
Persoanele cu dizabilităţi se conturează ca o categorie aparte în
rândul victimelor exploatate prin cerşetorie, deficienţele psihice ori
fizice care caracterizează această populaţie de victime determinând
dificultăţi de natură economică şi socială sau chiar incapacitatea de
a-şi asigura cele necesare traiului zilnic. Capacitatea fizică diminuată
şi imposibilitatea de a se apăra împotriva unor eventuale ameninţări
sunt consecinţe ale vulnerabilităţii crescute în rândul acestei categorii
de victime. Conform unor specialişti, atât din domeniul combaterii
criminalităţii organizate cât şi din domeniul asistenţei, victimele cu
dizabilităţi sunt manipulate cu promiterea unor intervenţii chirurgicale
în străinătate, cu cumpărarea unor proteze sau accesorii medicale
necesare acestora sau cu diverse alte intervenţii medicale costisitoare
şi/sau care nu se pot efectua pe teritoriul României.
Spre deosebire de alte categorii de victime, victimele/familiile lor au
un venit constant, reprezentat de pensia de handicap sau salariul de
însoţitor pentru unul din membrii familiei, acolo unde există
încadrarea în grad de handicap accentuat sau grav. Conform celor
prezentate de două dintre victimele participante la studiu, aceste
venituri erau oricum insuficiente asigurării nevoilor zilnice.
Conform unor interviuri cu specialiştii, persoanele vârstnice sunt o
altă categorie vulnerabilă la acest tip de exploatare. În aceste situaţii,
conform opiniei unor specialişti, victimele au un nivel educaţional mai
ridicat - au cel puţin studii gimnaziale - însă, ca şi în cazurile celorlalte
categorii de victime şi veniturile acestora sunt insuficiente pentru
asigurarea unui trai decent (implicit a medicaţiei specifice vârstei).
Aceste victime, apar într-o situaţie extrem de vulnerabilă generată
uneori şi de lipsa partenerului de viaţă (deces sau divorţ). Pierderea
suportului afectiv, a persoanei dragi are efecte secundare la nivelul
indivizilor, plasându-i într-o formă de excluziune socială, dominată de
insecuritate economică şi financiară (îndatorarea exagerată faţă de
anumite persoane, pierderea locuinţei) sau chiar de derapaje morale
sau de altă natură: ex. abuz de alcool. Lipsa unor venituri, asociată cu
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lipsa suportului afectiv poziţionează aceste categorii de persoane în
victime sigure ale traficului în scopul obligării la cerşetorie.
Persoanele vârstnice pot prezenta un risc crescut de vulnerabilitate
victimală deoarece forţa fizică şi psihică sunt mult diminuate. Există
posibilitatea să prezinte deficienţe senzoriale şi motorii, dificultăţi la
nivelul activităţilor intelectuale, amnezie etc.
În cadrul unui interviu a fost menţionată şi categoria persoanelor
provenite din aziluri ca fiind vulnerabilă la obligarea în scopul
practicării cerşetoriei, atât datorită specificului mediului în care trăiesc
(lipsiţi de o reţea de suport) dar şi datorită specificităţii vârstei
(apariţia unor nevoi suplimentare specifice vârstei-medicamente,
instrumente medicale/proteze etc.).
Persoane care practică cerşetoria şi vulnerabilitatea la trafic de
persoane. Informaţia potrivit căreia o parte dintre victime practicau
cerşetoria înainte de a fi traficate este menţionată atât în cadrul
interviurilor cu specialiştii cât şi de către 2 dintre victimele participante. Lipsa educaţiei şi a condiţiilor normale de locuit sunt condiţii
prezente în rândul acestei categorii de persoane care aleg să-şi asigure
cele necesare traiului prin practicarea cerşetoriei. Conform opiniei
specialiştilor cu privire la condiţiile de viaţă ale acestora, se constituie
imaginea unor persoane puternic afectate de lipsa resurselor materiale
şi financiare, marginalizate social. Uneori sunt chiar mame foarte
tinere şi singure, care fiind toată ziua pe stradă practicând cerşetoria,
ajung în cele din urmă sub influenţa traficanţilor care reuşesc să le
manipuleze, în unele situaţii să le exploateze chiar şi sexual.
3.1.2. Nivel de educaţie

Fig. 5 Educaţia în rândul victimelor adulte
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Studii gimnaziale finalizate la momentul intrării în trafic au avut un
număr de 61 de victime adulte, în timp ce câte 33 de victime aveau
studii primare finalizate sau nu urmaseră niciun curs din învăţământul
obligatoriu. Distribuţia cantitativă a victimelor adulte în funcţie de
nivelul de educaţie este prezentată alăturat.
Un nivel de educaţie scăzut (cel mult studii gimnaziale) în rândul
victimelor a fost menţionat în majoritatea rapoartelor de interviu (cu
specialiştii sau cu victimele). Contextul şi natura morfologică folosite
pentru exprimarea educaţiei scăzute au fost din cele mai diverse:
„grad scăzut de educaţie”, „pregătire minimă”, „fără educaţie”,
„nivel scăzut de educaţie”, „marea majoritate nu sunt şcolarizaţi”,
„educaţie inexistentă”, „o minimă educaţie formală”, „fără niciun fel
de pregătire”, „educaţie inexistentă”, „nivel de educaţie redus”,
„analfabetism”, „limitaţi educaţional”, „nivel de educaţie precar”.
Lipsa educaţiei formale minimale (cel mult studii gimnaziale),
educaţie care ar putea facilita obţinerea diverselor tipuri de calificări
profesionale, atrage după sine diminuarea posibilităţilor de integrare
pe piaţa legală a forţei de muncă. Educaţia scăzută devine astfel unul
dintre principalii factori de împingere spre trafic.
Cu toate acestea, deşi important, educaţia scăzută nu este însă singurul
şi cel mai important factor care vulnerabilizează indivizii şi
favorizează traficarea acestora. Au existat şi victime, care deşi aveau
un nivel mai ridicat de educaţie (studii liceale) au devenit victime ale
traficului de persoane.

3.2. Mediul de provenienţă
Victimele provin în aceeaşi măsură din mediul rural sau urban,
conform analizelor cantitative ale acestei populaţii, raportul fiind de
51% victime din mediul rural şi 49% victime provenite din urban,
conform SIMEV.
Cu toate acestea, atât din interviurile realizate cu victimele cât şi din
informaţiile prezentate de către specialişti, mediul rural de provenienţă
apare totuşi frecvent menţionat ca fiind un spaţiu sau areal vulnerabil,
care, prezent alături de alţi factori contribuie la vulnerabilizare şi mai
departe la intrarea victimelor în trafic.
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3.3. Situaţia materială şi profesională
Elementul central în răspunsurile acordate atât de către specialişti cât
şi chiar de către victime cu privire la situaţia materială şi profesională
este indicat ca fiind “viaţa trăită la limita existenţei”, caracterizată de
sărăcie extremă şi amplificată de lipsa locurilor de muncă stabile. O
singură victimă din cele 8 participante avea un loc de muncă stabil
înainte de trafic.
Singurele activităţi aducătoare de venituri de către membrii familiei
erau muncile sezoniere, la diferite persoane din vecinătate, în
agricultură, în construcţii, la tăiat lemne, la pădure sau curăţenia la
domiciliu (în cazul femeilor): „Zilnic lucram prin sat, când găseam de
lucru”(F, 33 ani).
Deşi se pare că majoritatea victimelor reuşeau să îşi găsească câte
ceva de lucru, cu toate acestea, locurile de muncă nu aveau un caracter
permanent iar veniturile câştigate erau insuficiente pentru asigurarea
celor necesare: „Din muncile ocazionale ne mai cumpăram ceva de
mâncare” (F, 32 ani).
Conform celor menţionate în cadrul unui interviu cu o victimă,
datorită situaţiei financiare precare a familiei, practicarea cerşetoriei
anterior, a fost considerată la momentul respectiv singura modalitate
de a putea satisface nevoile de bază ale familiei (hrană, îmbrăcăminte,
produse de curăţenie)“….familia îşi câştiga existenţa muncind cu ziua
sau chiar cerşind împreună, veniturile familiei situându-se sub pragul
sărăciei, trăind practic de pe o zi pe alta”(B, 41).
O altă sursă de venit sigură era reprezentată de alocaţia copiilor şi
ajutoarele sociale, însă acolo unde membrii familiei erau numeroşi,
acestea oricum nu reuşeau să satisfacă nevoile zilnice ale întregii
familii.
Condiţiile de locuit, pot fi deduse din situaţia materială deficitară,
victimele locuind în case sau chiar rulote insalubre, fără a fi
proprietate personală (locuinţe acordate de autorităţi locale, locuinţe
ale unor membri de familie, locuinţe improvizate, clădiri părăsite),
uneori chiar fără instalaţiile sanitare adecvate sau fără a fi racordate la
sistemul de electricitate.

36

STUDIU PRIVIND EXPLOATAREA PRIN CERŞETORIE ÎN RELAŢIE CU TRAFICUL DE PERSOANE

Caracteristici ale victimelor

Gradul extrem de sărăcie, viaţa fără niciun fel de venituri sunt
unităţi ce exprimă pauperitatea omniprezentă în rândul victimelor,
cunoscând una din cele mai mari frecvenţe de apariţie în cadrul tuturor
interviurilor cu specialiştii. Gradul de sărăcie existent în rândul
victimelor a fost redat prin folosirea unor constructe lingvistice în
contexte cât mai diferite: „sărăcie maximă”, „cu probleme
financiare”, „fără bani”, „condiţii grele de trai”, „fără posibilităţi
materiale”, „familii sărace”, „situaţie materială precară”,
„dificultăţi financiare”, „nu-şi puteau asigura traiul de zi cu zi”,
„foarte săraci”, „venituri scăzute”, „fără surse de venit”, „nivel
crescut de sărăcie”, „lipsa mijloacelor de trai”, „trai la limita
subzistenţei”, „fără mijloace de subzistenţă”. Astfel, sărăcia, în
interdependenţă cu alţi factori sociali, este apreciată ca unul dintre
principalii factori favorizanţi ai victimizării.
Raportându-ne la piramida trebuinţelor lui Maslow31 care
considera că „fiinţele umane sunt motivate de anumite nevoi
nesatisfăcute” şi care are la bază trebuinţele elementare biologice
precum nevoia de hrană, apă, adăpost, urmate de cele ce privesc
nevoile de securitate şi protecţie (casă, haine, siguranţă), observăm,
atât din discuţiile purtate cu victimele cât şi cu specialiştii, că toate
victimele aveau în comun faptul că aveau trebuinţele de bază
nesatisfăcute sau întâmpinau reale dificultăţi în a le satisface. Expresii
precum „nu-mi ajungeau banii pentru hrană”, „îmi ajungeau banii
pentru foarte puţină mâncare” le întâlnim frecvent în cadrul
discuţiilor cu victimele. Nesatisfacerea acestor trebuinţe a orientat
comportamentul acestora în direcţia satisfacerii lor, acest fapt
constituindu-se, alături de alţii, ca factor de vulnerabilitate speculat de
traficanţi: „Am mai vorbit cu oameni de prin sate care urmau să plece
şi ei şi m-am gândit că o să fie bine...Nu am mai pus multe întrebări
despre cum o să lucrez şi cum o să fiu plătit....În plus, nu aveam nimic
de pierdut, nu îmi trebuia niciun ban ca să plec”(B. 40).
Realizând o analiză critică asupra propriei existenţe până la momentul
recrutării, punând în balanţă obiectivele şi realizările proprii,
constatăm că majoritatea victimelor erau nemulţumite de propria
viaţă. Nici nu putea fi altfel, de vreme ce, multe dintre „obiectivele”
de bază, nu erau atinse (bunăstarea financiară, reţeaua de suport social
etc.). Multe dintre victime folosesc expresii de genul „nu eram
31

Maslow.A.H.(2008) „Motivaţie şi Personalitate”, Editura Trei, Bucureşti;
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mulţumit de viaţa mea de atunci; nu-mi plăcea nimic; nu aveam nici o
bucurie”, pentru a realiza o astfel de evaluare.
Nemulţumirile faţă de propria viaţă nu au fost rezultatul unor
dezamăgiri rezultate din discrepanţa aspiraţii-disponibilităţi.
Majoritatea victimelor realizează o evaluare realistă a propriilor
posibilităţi şi aptitudini pe de-o parte şi a obiectivelor propuse, pe de
altă parte, în general existând un acord între acestea. De exemplu, una
dintre victime care urmase 8 clase la o şcoală specială, afirma faptul
că „...eu am puţină şcoală, nu mă pricep la afaceri şi nu mă gândesc
la alte metode de a câştiga bani, în afară de muncă ..ştiu că nu sunt
foarte deştept dar pot să mă descurc şi singur.”(B, 22).

3.4. Familia şi relaţiile între membrii
Conform datelor cantitative familia biparentală apare ca fiind
principalul tip de familie de provenienţă a copiilor victime.
Câte 8 minori au provenit din familii monoparentale sau au fost
minori fără sprijin familial (minori proveniţi din sistemul de protecţie
instituţionalizat sau chiar copii ai străzii).

Fig. 6 Familia de provenienţă în cazurile
victimelor minori

Provenienţa din familii numerose apare menţionată în majoritatea
interviurilor, numărul membrilor din familia de provenienţă sau din
38
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familia lărgită, oscilând de la 3 la chiar 16. Majoritatea acestora
trăiesc alături de părinţi şi soţul sau partenerul de viaţă ori alături de
partenerul de viaţă şi copiii lor, uneori şi de alte rude ale acestora:
„Fără nicio pregătire, o situaţie materială precară, provin din familii
numeroase, de regulă au practicat şi cerşetoria în ţară”(interviu
specialist crimă organizată).
Conform majorităţii specialiştilor, aceştia au apreciat că în cadrul
acestor familii se conturează disfuncţionalităţi ce construiesc profilul
victimologic: relaţii tensionate între membrii, comportament agresiv,
violent, consum de alcool, lipsa modelului parental şi a suportului
afectiv, neglijenţă, istoric infracţional etc.
Provenienţa din familii în care minorii locuiesc alături de unul din
părinţi şi concubinul acestuia, a fost menţionată în cadrul a 3
interviuri.
În cazurile victimelor vârstnice acestea nu beneficiau de suportul
vreunui membru al familiei, locuind singure ori în instituţii
specializate, conform cazuisticii întâlnite de doi dintre cei patru
specialişti care au menţionat vulnerabilitatea crescută în rândul acestei
categorii de persoane.

3.5. Starea civilă

Fig. 7 Starea civilă în rândul victimelor adulte
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Cele mai multe victime adulte identificate în perioada anilor 2010
respectiv 2011, erau necăsătorite (124 victime), dintre care 22 au
declarat că locuiau împreună cu partenerul de viaţă (uniune
consensuală). O altă parte (35 de victime) erau căsătorite oficial la
momentul intrării în trafic în timp ce alte 5 victime erau divorţate sau
văduve.

3.6. Starea de sănătate
În cazul victimelor exploatate prin cerşetorie apare o particularitate în
ceea ce priveşte starea de sănătate a acestora, în sensul că se constată o
pondere mai ridicată decât în cazul victimelor exploatate prin alte
forme, a celor cu deficienţe mentale sau cu dizabilităţi fizice. Conform
opiniei specialiştilor, aceste categorii de victime sunt urmărite de
traficanţi datorită specificului acestei activităţi infracţionale. O
persoană care prezintă deficienţe mintale este uşor de manipulat,
păcălit şi manevrat în scopul obligării la cerşetorie iar una care
prezintă handicap fizic vizibil (ex.: lipsa membrelor) inspiră milă,
încurajează trecătorii în sensul acordării de bani şi astfel duce la
obţinerea de venituri substanţiale pentru traficanţi: “… victimele
exploatate prin cerşetorie, cu cât arată mai rău, cu atât provoacă mai
multă milă.”(specialist combaterea criminalităţii organizate).

3.7. Apartenenţa etnică
Interviurile cu specialişti au condus la prezentarea vulnerabilităţii în
rândul persoanelor de etnie romă. În funcţie de particularităţile locale
sau regionale, au fost specialişti care au apreciat că majoritatea
victimelor sunt de etnie romă sau specialişti care au declarat că nu au
constat ca victime de o anumită etnie să prezinte o amploare ridicată.
Apartenenţa etnică nu este o vulnerabilitate de sine stătătoare, ea
creând efecte prin asocierea cu dificultăţi socio-economice, prezente
însă în majoritatea cazurilor traficate astfel: “…În cazul anumitor
romi, şi nu numai, singura sursă de venit este alocaţia copiilor, au
câte 12 copii şi trăiesc numai din asta şi din cerşit” (interviu
specialist asistenţă).
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3.8. Antecedente penale
În funcţie de particularităţile locale sau regionale, implicarea
anterioară traficului a victimelor în comiterea de infracţiuni şi
înregistrarea acestora în sistemul de evidenţă judiciară a fost
semnalată (în cadrul unui interviu cu specialişti) sau nu: “….o parte
din victime au cazier judiciar pentru infracţiuni săvârşite anterior
traficării, multe din acestea provenind din medii favorabile săvârşirii
de infracţiuni”(specialist combaterea criminalităţii organizate).
În acelaşi timp, a reieşit şi imaginea unor persoane care deşi nu aveau
un cazier judiciar, acesta erau cunoscute poliţiei din localitate pentru
diverse fapte, inclusiv pentru practicarea cerşetoriei, după cum a redat
şi o victimă participantă la studiu: „...am fost implicat în conflicte la
barul din localitate...”(B, 40).
Comiterea infracţiunilor, inclusiv practicarea cerşetoriei a fost
motivată, în special de nevoia de asigurare a mijloacelor de
subzistenţă (hrană): „...obişnuiam să furăm (întreaga familie) din
grădinile oamenilor, în special porumb.” (F, 33 ani). Aceasta şi-a
motivat gestul pe fondul lipsei cu desăvârşire a hranei în cadrul
familiei.

3.9. Alternative la cerşetorie
În general, deşi recunosc sărăcia extremă şi lipsa educaţiei în rândul
victimelor, o parte din specialişti consideră că acestea ar fi trebuit să
exploreze alternativa identificării unui loc de muncă stabil, adecvat
educaţiei: “Ar putea desfăşura activităţi ca muncitori necalificaţi la
diferiţi antreprenori” (specialist combaterea criminalităţii organizate).
Din alte interviuri, specialiştii au opinat că marginalizarea socială
poziţiona victimele în imposibilitatea de a se bucura de drepturile
sociale şi de a sesiza sau percepe opţiunile viabile unei vieţi
satisfăcătoare, conform aşteptărilor.
Pentru unele persoane, o parte dintre specialişti au apreciat că
cerşetoria este un stil de viaţă, unicul pe care-l cunosc şi pe care-l
practică atât înainte de a fi traficate cât şi după ce au ieşit de sub
auspiciile traficanţilor.
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În cazurile cu minori, alternativele la supunerea la exploatare nu
existau, aceştia fiind influenţaţi aproape în totalitate de decizia
părinţilor.

3.10. Alte caracteristici ale victimelor
Reţeaua de suport social - numărul de persoane din mediul
individului care ar putea furniza suport - este tratată sub aspectul
tuturor celor trei dimensiuni ale acesteia, suportul emoţional (empatie,
interes pentru persoana în nevoie), instrumental (ajutorul direct,
tangibil, ca de exemplu ajutorul financiar) şi suportul informaţional
(acordarea de informaţii şi îndrumare în vederea soluţionării unei
probleme cu care se confruntă individul, un sfat).
Analizând informaţiile provenite atât din rândul specialiştilor cât şi
din rândul victimelor, observăm că victimele nu dispuneau de un
suport social adecvat pentru cel puţin una dintre cele trei
dimensiuni analizate mai sus.
Astfel, întâlnim persoane care afirmau că nu au la cine să apeleze în
situaţii dificile şi încearcă să se descurce singure (inexistenţa
suportului emoţional), că nu au beneficiat niciodată de „ajutor
financiar din partea familiei” (lipsa suportului instrumental) şi/sau că
cei din familie nu au putut să o „sfătuiască” dacă e bine sau nu să
plece „la muncă în străinătate”( suport informaţional redus).
Reţeaua de suport afectiv şi financiar era una limitată, reprezentată
numai de către membrii familiei, în cazurile victimelor intervievate în
cadrul acestui studiu. Victimele au provenit din medii în care viaţa se
rezuma la identificarea resurselor pentru traiul zilnic, funcţia de
comunicare a familiei fiind insuficient dezvoltată sau chiar
inexistentă. Funcţia socială apare a fi îndeplinită în special numai între
membrii familiei, numai o singură victimă oferind date cu privire la
modul de petrecere a timpului liber alături de prieteni.
Aspectul fizic. Referindu-se la acest aspect, unii specialişti au
caracterizat victimele traficului de persoane prin obligarea la
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cerşetorie (prin comparaţie cu victimele altor categorii de trafic) ca
având, pe perioada traficării, un aspect fizic neplăcut, o vestimentaţie
neîngrijită şi murdară. Vorbesc de asemenea despre lipsa igienei
minime în rândul unora: “...îmbrăcate precar, murdar…, ”au un
aspect fizic neplăcut…” (specialist combaterea criminalităţii
organizate).
Acest tip de vestimentaţie face parte însă, alături de multe altele
(precum modularea vocii, invocarea unor necazuri etc.) din arsenalul
de instrumente folosite pentru atingerea scopului urmărit de traficanţi.

STUDIU PRIVIND EXPLOATAREA PRIN CERŞETORIE ÎN RELAŢIE CU TRAFICUL DE PERSOANE

43

Acţiunile traficului de persoane în scopul obligării la practicarea cerşetoriei

4. Acţiunile traficului de persoane în scopul obligării la
practicarea cerşetoriei
Exploatarea prin cerşetorie, poate fi gândită ca un tip de exploatare
peculiară, existentă în antichitate, prin care victimele primesc o sumă
infimă de bani, de la traficanţi, pentru prestaţia acordată. Vor fi
prezentate mai departe circumstanţele prin care victimele
interacţionează cu traficanţii, mijloacele prin care acestea ajung să
intre în trafic precum şi metodele prin care au fost exploatate.

4.1. Recrutarea şi relaţia victimelor cu recrutorii
Pentru a putea prezenta modul de recrutare al victimelor, mai întâi
trebuie să prezentăm relaţiile existente între acestea şi persoanele care
au activat ca nişte “recrutori”.

Fig. 8 Relaţia victimelor cu recrutorii

Analizând datele statistice, distingem mai multe tipuri de relaţii, aşa
cum sunt prezentate în graficul de mai sus.
Astfel, observăm că cele mai multe dintre victime (43,4%) au fost
recrutate în principal din cercul de prieteni, de cunoştinţe sau de
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către persoane cu care viitoarele victime avuseseră un minim contact
înainte de recrutare: „îl ştiam pentru că era o cunoştinţă de-a soţului
meu” (F, 32). În cazul acestui tip de relaţie victima cunoaşte
recrutorul de o anumită perioadă de timp, există o relaţie socială între
cele două părţi.
În ordinea amplitudinii înregistrate, observăm că al doilea cel mai
mare grup de victime (31%) au fost recrutate de către persoane cu care
nu aveau niciun fel de relaţie. Primul contact între cele două părţi
avea loc odată cu prezentarea ofertei sau chiar în momentul plecării
către destinaţie. În cazul acestui tip de relaţie se constată o amploare
ridicată a populaţiei de gen masculin.
Întâlnirea dintre victimă şi recrutor în acest caz, pare a fi una
spontană, cei doi se cunosc accidental, într-un context în care victima
are nevoie de un venit iar recrutorul caută persoane pentru a le
exploata prin „munca” peste hotare: „Am auzit despre posibilitatea de
a pleca la muncă în străinătate, în Franţa, când eram într-un oraş din
apropiere, de la un om pe care nu l-am cunoscut până atunci şi care
m-a văzut probabil că sunt mai amărât şi m-a întrebat dacă nu am
nevoie de bani”(B, 40).
Cu toate acestea, conform informaţiilor obţinute de la specialişti, se
pare că recrutorii, respectiv traficanţii îşi cunosc foarte bine
potenţialele victime, identificând mediile favorabile şi speculând
nevoile acestora:„Traficanţii îşi racolează victimele, în general, din
medii sociale defavorizate şi le promit recompense financiare sau
materiale” (interviu specialist asistenţă).
În cazul celui de-al treilea mare grup de victime, recrutarea a fost
realizată de către vecini, numărul exact al acestora fiind de asemenea
reprezentat în grafic (15% din total).
Grupuri mai mici de victime (7%) au fost recrutate de către „alte rude”
membrii ai familiei lărgite, cum ar fi: mătuşă, unchi, văr etc, cu
excepţia rudelor de grad I.
La categoria din grafic „altele”, datorită cazuisticii reduse, au fost
considerate cazurile în care victimele (3,6%) au fost recrutate de către
rudele de gradul I (părinţi, copii), cazurile în care victimele nu aveau
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cunoştinţă cine a fost recrutorul dar şi cazurile pentru care acest
indicator nu a fost completat.
În cazurile în care atât victimele cât şi recrutorii au provenit din
aceleaşi grupuri sociale primare (familia, vecinătatea sau grupul de
prieteni), sarcina recrutorilor de a le manipula şi de a le convinge să
accepte oferta de muncă, de obicei peste hotare, era uşor de realizat;
recrutorii cunoşteau foarte bine nevoile şi capacităţile limitate din
punct de vedere socio-educaţional ale victimelor: ” traficanţii se duc
direct la victime tocmai pentru că ştiu că au probleme financiare şi că
sunt fără educaţie şi foarte credule” (interviu specialist combaterea
criminalităţii organizate).
În cazurile în care victimele cunoşteau foarte puţin recrutorul, după
cum au menţionat specialiştii, acestea au fost atrase într-un cerc
vicios, prin oferirea prieteniei32; recrutorul postează într-o persoană
“binevoitoare care oferă ajutor necondiţionat” fiindu-i astfel foarte
uşor să înşele victimele.
Ca o concluzie, recrutorii apar ca soluţia salvatoare pentru problemele
cu care se confruntă victimele - iubiţi care vin să le salveze pe femeile
fără nici o sursă de venit, fără sprijin şi care îşi îngrijesc singure
copiii, prietenul care întinde o mână de ajutor bărbaţilor adulţi aflaţi în
căutarea unei surse de venit, un necunoscut care le face o propunere
de afaceri unor oameni pe care i-a văzut amărâţi şi cărora vrea să le
ofere sprijin33.
Interviurile cu specialiştii au scos în evidenţă caracterul abuziv pe
care-l poate avea uneori recrutarea victimelor în trafic. Un caz
particular în acest sens, adus în evidenţă de către un specialist, a fost
cel în care un bărbat şi-a vândut părinţii pentru a fi obligaţi să
cerşească.

4.2. Modalităţi de recrutare, propunerea primită şi
acceptarea acesteia
Principalele modalităţi de recrutare utilizate de astfel de reţele sunt
înşelăciunea prin promiterea unui loc de muncă, în străinătate sau în
32
33

Interviu cu specialist asistenţă
Interviu cu specialist asistenţă
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ţară sau prin promisiunea asigurării posibilităţii de a cerşi în
străinătate.
Datele cantitative permit prezentarea şi categorisirea ofertelor primite
de victime, în funcţie de vârsta acestora. Astfel se constată că
victimele majore sunt abordate în special cu oferte de muncă în
străinătate în timp ce majoritatea minorilor sunt abordaţi cu oferte
legate de practicarea cerşetoriei.

Fig. 9 Oferte primite de către victimele adulte

Fig. 10 Oferte primite de către victimele minori
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Cele mai multe victime erau abordate cu propuneri privind locurile de
muncă, în domenii precum construcţiile, îngrijirea persoanelor la
domiciliu, curăţenia la domiciliu sau în domeniul agriculturii (cules
portocale, măsline) conform informaţiilor extrase din interviuri.
Cel mai des victimelor li se promitea un loc de muncă în străinătate
sau că vor fi sprijinite să cerşească în străinătate (cel mai des aceasta
este situaţia pentru victimele care obişnuiau să cerşească în ţară, multe
dintre ele fiind persoane cu handicap). În situaţiile în care victima
practica cerşetoria şi în ţară, acesteia i se promitea că va fi sprijinită să
facă acelaşi lucru şi în străinătate, unde va obţine mai mulţi bani;
profitul obţinut în urma cerşitului urma să îi revină în mare parte
persoanei care cerşea, ulterior achitării cheltuielilor de cazare şi
transport faţă de cei care le-ar fi asigurat contractul.
Atunci când victimele solicitau mai multe informaţii cu privire la locul
de muncă, de cele mai multe ori răspunsurile recrutorilor erau vagi şi
de natură să determine acceptarea ofertei. Informaţiile primite erau
legate de posibilitatea de a câştiga sume semnificative de bani, uneori
chiar şi de faptul că transportul, cazarea şi chiar hrana le erau
asigurate:„Le-a explicat că în Franţa le găseşte de lucru, dar nu le-a
spus ce vor face concret. I-a asigurat că vor avea bilet de microbuz
plătit....”;”..vom primi o sumă de bani pe lună, cazare, transport,
grădiniţă pentru copii” (F,32 ani).
Constatăm că traficanţii îşi asumă riscuri minime, orientându-se către
persoane vulnerabile:
 în vederea recrutării se orientează către persoane în dificultate;
interviurile cu subiecţii arată că, din cauza nevoii de bani, sumele mari
pe care recrutorii le promit sunt singurele elemente pe care victimele
le iau în considerare în analiza propunerii de a pleca în străinătate alte informaţii precum numele firmei la care vor lucra, condiţiile de
muncă şi cazare, existenţa unui contract, nu mai contează atunci când
se iveşte posibilitatea unui câştig atât de important raportat la
posibilităţile lor: „aveam nevoie de bani să repar casa şi să pot să
trăiesc şi am hotărât să încerc. Am vorbit cu oameni din sat care
urmau să plece şi ei s-au gândit că o să fie bine. Nu am întrebat cum o
să lucrez şi cum o să fiu plătit. M-am gândit că sigur o să fie mai bine
ca în România. Am auzit prin S. (oraşul din apropiere) că sunt oameni
care pleacă în Franţa la muncă. Când am fost şi eu odată la S. la
piaţă, mi-a spus şi mie un bărbat pe care nu îl cunoşteam că dacă mă
48

STUDIU PRIVIND EXPLOATAREA PRIN CERŞETORIE ÎN RELAŢIE CU TRAFICUL DE PERSOANE

Acţiunile traficului de persoane în scopul obligării la practicarea cerşetoriei

interesează să plec în străinătate, să lucrez în construcţii, mă ajută el.
Am întrebat cine asigură transportul şi când se pleacă şi mi-a zis că el
duce oamenii acolo cu maşina şi acolo o să stăm într-o casă până
câştigăm bani şi ne închiriem ceva. Peste trei zile am şi plecat. E
adevărat că nici eu nu am întrebat prea multe dar ştiam că şi alţii au
mers şi aveam nevoie de bani. Nu m-am gândit că se poate întâmpla
ceva rău. În plus, nu aveam nimic de pierdut, nu îmi trebuia niciun
ban ca să plec (B, 44 ani).
În urma interviurilor cu specialiştii se constată şi o ofertă particulară
în cazul recrutării victimelor cu dizabilităţi, ofertă care se pliază pe
nevoile specifice de tratament ale acestei categorii de persoane:
„...manipularea cu servicii medicale, procurarea de proteze şi alte
servicii de aceeaşi factură...”(specialist combaterea criminalităţii
organizate)”
Analiza ofertei primite
Informaţiile în cadrul comunităţilor restrânse şi rurale se transmite
îndeosebi prin tehnica bulgărelui de zăpadă, care presupune ca un
membru să afle o informaţie, pe care o transmite apropiaţilor, care o
transmit la rândul lor altora, cercul persoanelor care deţin informaţia
lărgindu-se astfel permanent. Această tehnică se aplică în unele cazuri
şi în cazul recrutării pentru trafic de persoane, viitoare victime
influenţând şi decizia altor victime. În aceste situaţii, victimele se
auto-integrează în grupul „care caută loc de muncă” transferând astfel
şi responsabilitatea de a primi informaţii suplimentare cu privire la
natura locurilor de muncă, obiectul şi condiţile de salarizare etc. „Am
mai vorbit cu oameni de prin sate care urmau să plece şi ei şi m-am
gândit că o să fie bine” (B, 44 ani).
Deşi multe dintre victime au declarat că au stat de vorbă cu membrii ai
familiei referitor la posibilitatea oferită de a lucra în străinătate, de
cele mai multe ori familiile acestora nu au făcut decât să încurajeze
plecarea şi acceptarea ofertei:„....am discutat cu tatăl şi mama mea
care au fost mulţumiţi de această ocazie de a câştiga un ban în
plus”(F, 29 ani).„....du-te acolo că va fi bine!” (specialist combaterea
criminalităţii organizate).
Conform unor interviuri, au existat şi cazuri în care, membrii ai
familiei nu au reuşit să-şi formeze o opinie cu privire la oferta primită
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sau care nu au fost de acord cu plecarea: „Deşi familia mea nu era de
acord cu plecare mea, eu totuşi am plecat, fără acordul lor”(B, 26
ani).
Conform opiniei unor specialişti, recrutarea minorilor poate fi uneori
intermediată de către proprii părinţi34 ori are loc odată cu toată familia.
Minorii de vârste mici (până în 10-12 ani) nu au capacitatea mentală
de a conştientiza şi nu ştiu de ce sunt trimişi să practice această
meserie (interviu specialist asistenţă).
Traficanţii sau recrutorii îşi asumă riscuri minime adresându-se unor
oameni din medii defavorizate, cu nivel scăzut de educaţie,
probabilitatea ca aceştia să fie informaţi cu privire la potenţialele
riscuri, de a analiza verosimilitatea propunerii în baza unor informaţii
şi documentări prealabile, este scăzută; subiecţii afirmă în interviuri
că: înainte de a pleca am discutat cu mama mea şi fratele meu, nici
unul nu ştiau ce să mă înveţe dacă este bine să plec în Grecia sau nu,
până la urmă am plecat (F 32 de ani); Nu mi-a spus foarte clar ce voi
lucra, undeva în construcţii...au trecut câteva zile de la ofertă până în
momentul plecării. Nu ştiam ce o să se întâmple şi nici nu mă
gândeam. Nu m-am gândit că o persoană cunoscută poate să îmi facă
aşa ceva (B 23 ani).
De cele mai multe ori, plecarea către destinaţie are loc la un interval
relativ scurt de timp de la prezentarea ofertei (de regulă la maxim
câteva zile), perioadă în care victimele, acolo unde au relaţii mai
apropiate cu recrutorii sunt permanent persuadate:„În tot acest timp
mă chemau în casa lor şi îmi spuneau că ţin la mine ca la fata lor....
(F, 33 ani)....”, „....a doua zi după oferta de a merge la cerşit, am
plecat spre Spania” (B, 22 ani).

34

Cazul Europa, „Ţăndărei”, în care metodele de recrutare ale copiilor au fost
diverse:
 Familiile victimelor ajungeau datoare traficanţilor, iar în schimbul sumelor
datorate, traficanţii cereau copiii pentru a fi folosiţi în activităţi de cerşetorie
sau furturi, pe teritoriile altor state;
 Alţi părinţi îi ofereau de bunăvoie, cerând în schimb o parte din banii pe care
minorii îi obţineau din practicarea cerşetoriei.
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4.3. Exploatarea victimelor
4.3.1. Organizarea exploatării
Indiferent de natura ofertelor primite în momentul recrutării,
majoritatea victimelor au aflat odată cu ajungerea la destinaţie,
adevăratul scop prestator de venituri şi anume, acela de a fi nevoiţi să
cerşească. Altora li s-a precizat dificultatea cu care sunt identificate
locurile de muncă şi că până la momentul identificării unui loc de
muncă adecvat, pentru a-şi putea achita datoriile generate de
transportul şi cazarea lor, vor fi nevoiţi să cerşească.
Metodele prin care aceştia trebuiau să cerşească erau dintre cele mai
diverse:
 Mesaje scrise (chiar de către traficanţi) în limba statului de
destinaţie cu diverse mesaje înduioşătoare pentru a atrage mila
publicului sau cu diverse texte scrise pe cartoane din care rezulta că
sunt sinistraţi sau sechestraţi din motive etnice în România etc.
 Mâna întinsă, cântatul la un instrument muzical, sugerarea sau
chiar prezentarea handicapului, statul pe jos alături de proprii copii
reprezintă alte metode prezentate de către specialişti ca urmare a
cazuisticii întâlnite.
 Alteori traficanţii au învăţat victimele să spună câteva cuvinte în
limba ţării pentru a putea impresiona trecătorii:„Victimele sunt
învăţate de către traficanţi să cerşească cu cutii, le fac pancarte şi îi
învaţă să se ferească de poliţie, fiind în tot acest timp supravegheaţi
de către aceştia” (specialist combaterea criminalităţii organizate).
În alte situaţii, victimele erau învăţate despre cum să procedeze atunci
când se aflau pe străzi chiar de la alte victime, aflate sub „protecţia”
aceloraşi traficanţi.
Metoda cerşetoriei sub pretextul vânzării ambulante de ziare
reprezintă o metodă destul de des folosită în ţări precum Germania sau
Austria, prin care victimele trebuiau să aibă permanent asupra lor
anumite ziare, care de regulă sunt cu titlu gratuit, şi să se dea drept
angajaţi ai unor firme de distribuţie presă. Pentru veridicitatea acestor
lucruri în faţa autorităţilor, traficanţii procurau victimelor chiar
ecusoane care să ateste caracterul de angajat al firmei de distribuţie iar
victimele, erau învăţate să declare că sunt angajate ale firmelor
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menţionate pe ecusoane atunci când erau abordate de trecători sau de
către autorităţi.
Metoda statuilor umane, reprezintă deghizarea persoanei într-un
anumit personaj, care trebuie să stea nemişcat, de obicei în zone
aglomerate, având în faţă o cutie pentru a strânge banii de la trecători.
Acest fenomen al actorilor de teatru stradal35 prezent de regulă în
marile oraşe ale lumii, a prins proporţii din ce în ce mai mari şi, după
cum observăm ca urmare a spuselor unei victime, poate îmbrăca şi
forme ale traficului de persoane, victimele fiind obligate să o practice
„...mi-a arătat că trebuie să îmi vopsesc faţa cu alb, să mă îmbrac în
mim şi să aştept să îmi dea oamenii bani”(B, 23).
De regulă, spaţiile de consumare a exploatării sunt zone aglomerate,
cu o frecvenţă ridicată a trecătorilor, de genul intrărilor în magazine
sau supermarketuri, şcoli, biserici, gări, parcări, în parcuri, intersecţii
importante din marile oraşe, pieţe aglomerate, zone turistice etc.
Reacţiile victimelor cu privire la obligaţia de a cerşi au fost diferite:
unele şi-au însuşit rolul şi au început să o practice, bineînţeles sub
stricta instruire şi supraveghere a traficanţilor, alţii nu au vrut să o
practice şi au fost constrânşi îndeosebi prin aplicarea de corecţii fizice:
„....am fost bătută chiar din prima zi pentru că făceam gălăgie şi nu
am vrut să cerşesc, apoi mă băteau zilnic”(F, 29 ani).
Aprecierea specialiştilor referitoare la metodele de coerciţie pe care
traficanţii le foloseau asupra victimelor sunt din cele mai diverse, de la
ameninţări cu bătaia atât a victimei cât şi cu rănirea rudelor sau
prietenilor rămaşi în ţară, până la punerea în practică a acestor
ameninţări.
În alte situaţii odată ajunse la destinaţie, victimele erau motivate să
practice cerşetoria prin oferirea de către traficanţi a unor mici
recompense (ex.: oferirea de bani).
Timpul petrecut pe străzi pentru a cerşi era foarte mare, variind de la
8-10 ore până la chiar 14-18 ore pe zi, perioadă în care victimele erau
ori permanent supravegheate de către membrii ai reţelelor ori erau

35

Aşa se autointitulează persoanele care practică această meserie în mod voluntar
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monitorizate prin vizite periodice o dată sau de două ori pe zi de către
traficanţi, moment în care erau colectaţi şi banii.
Dacă sumele de bani nu satisfăceau traficanţii, victimele erau
persuadate permanent pentru a strânge cât mai mulţi bani, pentru a
mări „captura36”. Metodele de determinare a victimelor pentru a
strânge cât mai mulţi bani erau variate, de la simple „recomandări”
verbale până la ameninţări cu bătaia sau chiar aplicarea de corecţii
fizice atât asupra victimei cât şi asupra copiilor rămaşi în „grija”
traficanţilor.
4.3.2. Limitări la destinaţie şi abuzuri suferite
Conform celor spuse de specialişti, în primele zile ale exploatării,
victimele sunt supravegheate în permanenţă de către traficanţi. În
această perioadă, ameninţările, constrângerile şi abuzurile sunt
constante, conducând la pierderea încrederii în sine a victimelor,
inducerea stării de teroare şi a consolidării raporturilor de dominare.
Tot în această perioadă, libertatea de mişcare a victimelor este
limitată, în unele situaţii fiindu-le ridicate şi documentele de
identitate. Acest aspect este confirmat şi de două dintre victimele
participante.
În următoarea perioadă, în unele situaţii, victimele sunt trimise chiar
singure la locurile de „muncă”, fiind însă monitorizate cu vizite
periodice de către membrii reţelelor. În această perioadă, chiar dacă
acestora li se permite să părăsească clădirea în care locuiau, traficanţii
folosesc diferite alte metode de subjugare şi obedienţă: ameninţări cu
pedepsirea fizică personală sau a rudelor de acasă, ameninţări cu
moartea, ameninţări cu informarea poliţiei despre statutul clandestin
sau ilegal pe teritoriul statului, privarea completă de hrană, ameninţări
cu faptul că vor fi lăsaţi singuri şi fără resurse pentru a se putea
întoarce acasă: „Îmi era tot timpul frică, noaptea nu puteam să dorm,
îmi bătea inima foarte tare, nu ştiam ce o să fac. Nu aveam bani, ne
urmăreau toată ziua. Ne ameninţau tot timpul că ne omoară. Ei erau 7
şi ne supravegheau tot timpul, eram tot timpul transportaţi în maşini
36

Termen folosit de traficanţi pentru redarea sumelor de bani colectate conform
specialiştilor DCCO;
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şi nu aveam cu cine să vorbim…sunt foarte periculoşi, îmi era frică de
ei şi încă îmi este pentru că îi caută pe cei care dau declaraţie
împotriva lor şi vor să îi cumpere cu bani sau îi ameninţă. Eu nu
vreau bani, dar mi-e frică să dorm noaptea, dacă vin după mine” (B
22 ani) ; „îmi este frică şi acum că o să vină la mine acasă să îmi facă
ceva rău. Se ştie că am dat declaraţie la poliţie” (B, 40 ani).
Majoritatea au asistat la manifestări agresive ale traficanţilor faţă de
cei care nu se supuneau, aceştia din urmă fiind bătuţi şi jigniţi: „am
fost bătută odată de C (soţia traficantului) şi copii mei au fost bătuţi şi
luaţi (sechestraţi) de traficant... la un moment dat am aflat că
traficantul vrea să mă violeze de faţă cu soţul meu şi să mă trimită la
produs. Atunci m-am hotărât, de frică, să fug împreună cu copiii mei.
Dar cu ajutorul soţului meu care nu ştia de ce am plecat am fost
prinsă de traficanţi. Mi-a luat copiii mai mici şi am primit ameninţări
cu moartea dacă mai plec fără ştirea lor.” (F, 33 ani).
Conform celor menţionate de specialişti, dar rezultate şi ca urmare a
interviurilor cu victimele, există situaţii în care actele de identitate,
după câteva zile, sunt predate victimelor, acestea fiind nevoite chiar să
le poarte cu ele, pentru a putea fi prezentate autorităţilor locale în caz
de legitimare.
Poziţia vulnerabilă în care se aflau victimele pe teritoriile statelor de
destinaţie este exploatată de către traficanţi în vederea supunerii şi
pentru suplimentarea câştigurilor (atragerea unor sume ridicate de
bani). Victimele sunt ameninţate cu predarea sau anunţarea poliţiei
locale, fiindu-le inoculată teama de autorităţi: „Victimele nu cunosc
limba statului în care sunt exploatate, nu au bani pentru a se întoarce
în România şi li se induce de către transportatori ideea că organele
de poliţie sunt corupte şi nu se vor lua măsuri împotriva lor, în cazul
în care vor fi denunţaţi” (specialist combaterea criminalităţii
organizate). În statele unde cerşetoria era interzisă acestea erau
ameninţate cu predarea la poliţie pentru comiterea acestei infracţiuni.
Cele mai multe victime sunt învăţate ce să spună atunci când sunt
abordate de către autorităţile locale şi să nu intre în vorbă cu trecătorii
mai mult decât este necesar.
Toate victimele au declarat că se simţeau stinghere şi aveau
sentimente de nesiguranţă datorită faptului că nu cunoşteau limba ţării
54
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în care cerşeau. O parte reuşeau să exprime câteva cuvinte, care de
obicei erau menite a atrage mila trecătorilor. Au fost şi situaţii în care
victimele, deşi simţeau nevoia să povestească trecătorilor situaţia în
care se aflau, nu puteau comunica din cauza barierelor lingvistice.
Tabloul abuzurilor suferite de către victimele obligate la practicarea
cerşetoriei poate fi completat în acest moment cu datele cantitative37.
Astfel, conform acestora, cele mai multe victime au suferit abuzuri
fizice (bătăi, corecţii fizice sau alte forme de constrângere fizică),
abuzuri emoţionale şi îndatorarea financiară (metoda este cunoscută în
domeniul traficului de persoane şi presupune pretinderea de către
traficanţi a unor cheltuieli foarte ridicate generate de cazare, transport,
hrană şi alte servicii. Aceste cheltuieli se ridică permanent, fiindu-le
impuse şi datorii la aceste sume, iar victimele oricât ar încerca, nu
reuşesc să le acopere). Alte forme de abuz sunt prezentate în graficul
de mai jos.

Fig. 11 Tipuri de abuzuri suferite de victime în perioada exploatării
37

Sursa datelor: SIMEV

STUDIU PRIVIND EXPLOATAREA PRIN CERŞETORIE ÎN RELAŢIE CU TRAFICUL DE PERSOANE

55

Acţiunile traficului de persoane în scopul obligării la practicarea cerşetoriei

Există o corelaţie mică, însă semnificativă din punct de vedere
statistic, între perioada petrecută în trafic şi abuzurile fizice suferite de
către victime. În acest sens, putem afirma că pentru 8% din populaţia
de victime38 supusă acestei analize, indiferent de apartenenţa la gen,
cu cât perioada petrecută în trafic a fost mai mare cu atât abuzurile au
căpătat o formă fizică (aplicarea de corecţii fizice).
În realitate, victimele sunt tratate ca sclavi, fără nici un fel de drepturi:
sunt cazate în condiţii mizere, în încăperi supraaglomerate, de multe
ori fără lumină, apă curentă sau toaletă. Sunt obligaţi să dea toţi banii
traficanţilor şi sunt hrăniţi insuficient, sunt umiliţi şi agresaţi atunci
când nu se supun traficanţilor.
4.3.3. Exploatări conexe
Obligarea la cerşetorie pare a fi asociată cu micile furturi, care au loc
bineînţeles sub auspiciile aceleiaşi constrângeri venită din partea
traficanţilor. Astfel, nu puţine au fost cazurile în care, după cum
prezentau specialiştii, victimele erau obligate să practice şi furturile
din buzunare sau din magazine (îndeosebi în cazurile cu minori sau
tineri de gen masculin). Victimele erau învăţate chiar de către
traficanţi ce metode să aplice pentru a fura portofelele sau genţile
trecătorilor de pe străzi pentru a nu fi observaţi sau primeau indicaţii
ce obiecte sau bunuri să fure din magazine, care, după cum declara o
victimă de regulă erau băuturi alcoolice sau ţigări.
Au fost semnalate şi cazuri de victime exploatate prin cerşetorie, care,
în anumite momente ale zilei sau noaptea erau obligate să practice şi
prostituţia pentru diverşi clienţi contactaţi de aceeaşi traficanţi.
Locurile de consumare a exploatării sexuale erau de regulă spaţiile
publice (parcuri).
4.3.4. Satisfacerea nevoilor de bază
Condiţiile de locuit, atât conform celor precizate de specialişti cât şi
de către victime erau unele inumane şi improprii. Au existat situaţii în
care victimele locuiau în apartamente închiriate alături de traficanţi
însă cele mai frecvente sunt situaţiile în care victimele locuiau în
38

Sursa datelor :SIMEV
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rulote, beciuri, microbuze dezafectate, case părăsite, corturi, în
adăposturi dezafectate (clădirea unui vechi spital părăsit) sau care
dormeau chiar pe băncile din parcuri (altele decât cele în care erau
obligate să practice cerşetoria). Condiţiile de locuit au fost uneori
aproape imposibil de descris, cuvintele direct spuse de către victime
redând cel mai bine acestea: ”fără curent electric, apă curentă, fără
toaletă, fără uşi sau geamuri, fiind astfel nevoiţi să punem pături şi
ce-am mai găsit pe acolo, la uşi sau ferestre...”(F, 32 ani).; „...seara
dormeam mai mulţi oameni din România într-o casă a reţelei, pe
saltele şi pe unde apucam...”(B, 23 ani).
În ceea ce priveşte asigurarea hranei, au fost menţionate situaţii în care
victimele primeau de mâncare numai o dată pe zi, de obicei seara,
hrana primită fiind una cu un aport caloric minim sau situaţii în care
acestea nu primeau absolut nimic de mâncare, traficanţii considerând
că revenea în responsabilitatea victimelor de a-şi procura hrana de la
trecători. Pentru aceasta, victimele erau nevoite să solicite şi mâncare
trecătorilor. Asuprirea victimelor de către traficanţi continuă şi în ceea
ce priveşte neasigurarea îmbrăcămintei adecvate condiţiilor meteo dar
şi în privinţa restricţionării accesului la serviciile de sănătate:
„Mâncam numai din tomberoane, copii mai primeau sandwich-uri
sau hăinuţe de la trecători...”(F, 32 ani), „.....eu începeam să mă simt
tot mai rău, eram slăbit, tuşeam, îmi era tot timpul frig, dar nici nu se
punea problema să mă ducă la doctor”(B, 44 ani).
4.3.5. Traseul banilor
Dacă cele mai multe victime nu au discutat în momentul în care au
ajuns în ţara de destinaţie şi când au fost „informaţi” că vor trebui să
practice „cerşetoria”, despre cuantumul sumelor de bani ce le-ar
reveni, au existat şi situaţii în care victimele au încercat să negocieze
acest aspect cu traficanţii încă de la început. Cu toate acestea, în marea
majoritate a cazurilor, victimele erau nevoite să plătească cu sume
foarte mari transportul (din România precum şi transportul zilnic către
locurile în care se practica cerşetoria), cazarea (deşi aceasta se realiza
fie în locuri insalubre iar, în unele cazuri sumele erau fictive, datorită
faptului că locurile în care dormeau erau în unele cazuri ocupate
abuziv), hrana (care în majoritatea cazurilor era insuficientă). Pe lângă
plata acestor „utilităţi”, traficanţii solicitau anumite sume de bani, în
contul pretinsei protecţii asigurate victimelor pe stradă. Astfel, se
ajungea, ca la finalul zilei, victimele să nu primească nici un ban,
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puţine fiind cazurile cunoscute în care victimele primeau mici
„atenţii”, de ordinul cenţilor.
Banii erau ridicaţi de către membrii ai reţelei, o dată sau chiar de două
ori pe zi, victimele fiind controlate sever pentru a nu ascunde sume de
bani. Atunci când aceştia erau nemulţumiţi de sumele de bani
colectate, aplicau diverse metode pentru a le determina să strângă mai
mulţi bani: ameninţări verbale sau chiar fizice, o nouă instruire cu
modificarea metodelor de a „cerşi”, prelungirea orelor de „muncă”,
pedepse de genul privării de hrană pentru anumite perioade de timp
etc.
Cele mai multe victime nu au cunoştinţă despre sumele câştigate,
deoarece, de cele mai multe ori, banii erau colectaţi direct de către
traficanţi din cutiile aflate pe jos. Cu toate acestea, conform celor
menţionate de una dintre victime, sumele generate zilnic prin
obligarea la cerşetorie erau între 60-70 de euro până la chiar 100 de
euro pe zi. Aceste sume sunt oarecum confirmate şi de către un
specialist care a declarat că o victimă exploatată prin cerşetorie poate
câştiga în medie 50 de euro pe zi, veniturile câştigate de o victimă, pe
parcursul unei luni putându-se ridica la 2500-3000 de euro.
Victimele obligate şi la practicarea micilor furturi nu cunoşteau
sumele pe care reuşeau să le strângă zilnic deoarece această
infracţiune era una controlată permanent de către traficanţi, victimele
fiind obligate să înmâneze direct traficantului bunurile furate
(portofele, genţi etc).
O victimă care a fost exploatată atât prin obligarea la cerşetorie cât şi
prin obligarea la întreţinerea de raporturi sexuale, a menţionat că suma
zilnică obţinută pentru întreţinerea de raporturi sexuale se ridica
uneori chiar şi la 400 de euro, „....noaptea de la bătrâni mai câştigam
după părerea mea, încă 200-400 de euro”(F, 29 ani).
Chiar dacă câştigurile generate de această modalitate de exploatare
sunt similare sau mai mici decât cele generate de exploatarea sexuală,
conform specialiştilor, traficanţii pot câştiga între 1000 şi chiar 4000
de euro pe lună. Cu cât traficanţii au în supraveghere mai multe
victime şi cu cât statul de destinaţie are un nivel ridicat de dezvoltare
cu atât câştigurile acestora cresc.
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4.3.6. Perioada exploatării victimelor
Conform specialiştilor, perioada petrecută în trafic de către victime
prezintă particularităţi mari în funcţie de vârsta victimelor. Dacă în
cazul adulţilor, perioada de exploatare pare a fi una mai scurtă, până în
momentul în care victimele conştientizează că situaţia în care se află
nu le oferă nici o satisfacţie, nu este conformă aşteptărilor sau le
afectează integralitatea psihică sau fizică, aceştia încercând orice
modalitate de a ieşi din trafic, nu acelaşi lucru poate fi spus şi în cazul
minorilor sau persoanelor cu dizabilităţi, pentru care perioada
petrecută în trafic este mai mare datorită specificităţilor vârstei sau
condiţiei . Perioada petrecută în trafic de către victimele participante
la studiu, care au fost toate adulte, a variat de la 2 săptămâni până la
chiar un an de zile.
În cazul minorilor, şi vorbim aici de cei cu vârste foarte mici, perioada
de exploatare depinde foarte mult de capacitatea autorităţilor de
intervenţie în scopul identificării. Dacă identificarea nu are un caracter
proactiv, atunci minorii pot petrece un timp îndelungat în trafic,
deoarece, în funcţie de vârsta şi genul minorilor se dovedesc extrem
de utili pentru traficanţi, putând suferi exploatări complexe. Odată cu
înaintarea în vârstă, minorii de gen masculin pot fi obligaţi la furturi şi
şantaj iar cei de gen feminin pot fi exploataţi şi sexual.
În cazul adolescenţilor, perioada petrecută în trafic este condiţionată
de foarte mulţi factori, dintre care au fost precizaţi: intervenţia
adecvată a autorităţilor, capacitatea social-intelectuală a acestuia de a
sesiza sau conştientiza situaţia de exploatare, frica faţă de persoanele
care le exploatează, posibilitatea de a fugi şi de a informa autorităţile
locale.
În cazul persoanelor cu handicap mintal, capacitatea de înţelegere este
diminuată, subiecţii conştientizând cu greu ipostaza de victimă, drept
urmare şi reacţia (ieşirea din trafic) este întârziată. În cazul celor cu
dizabilităţi fizice, capacitatea de reacţie este de asemenea limitată pe
fondul existenţei unor imposibilităţi de natură fizică.
În acelaşi timp, perioada petrecută în trafic poate fi mai mare sau mai
mică în funcţie de nivelul de organizare a reţelelor, de modalităţile de
constrângere şi supraveghere ale victimelor. (aceste situaţii sunt
prezentate detaliat la secţiunea „Organizarea exploatării”).
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5. Caracteristici ale traficanţilor
Datele statistice disponibile arată că din totalul celor 12339 de
persoane cercetate în anul 2012 pentru trafic în scopul forţării la
practicarea cerşetoriei, doar 11 (8,9%) au acţionat pe teritoriul
României40. Persoanele cercetate pentru trafic intern au fost organizate
în grupuri restrânse şi nu făcut parte din grupuri de criminalitate
organizată sau grupări infracţionale (structurate). În ceea ce priveşte
grupurile infracţionale care se organizează în vederea traficului prin
forţarea la practicarea cerşetoriei, subiecţii apreciază că acestea
acţionează cu precădere în străinătate.

5.1. Traficul intern
Rezultatele prezentate în acest subcapitol au importante limite din
punct vedere metodologic. Astfel, nu deţinem date statistice
referitoare la traficul intern aşa cum l-am definit în prezenta lucrare.
Mai exact, datele statistice disponibile fac referire doar la cazurile de
trafic intern înregistrate în statisticile oficiale în baza definiţiei date
de Legea 6787/2001, nu şi la cazurile în care copiii şi adulţii
vulnerabili sunt exploataţi prin cerşetorie de propria familie, situaţii
pe care noi le-am încadrat în categoria traficului în scopul
cerşetoriei, în baza argumentaţiei prezentate în cadrul teoretic (1.4).
În acelaşi timp, nu au fost folosite alte metode suplimentare pentru
confirmarea sau înţelegerea problematicii copiilor şi adulţilor aflaţi
în nevoie care sunt exploataţi prin cerşetorie de membrii propriei
familii, iar informaţiile obţinute sunt bazate doar pe interpretarea
interviurilor cu asistenţii sociali.

39

Date preluate de la DCCO - situaţia persoanelor pentru care s-au făcut cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de persoane.
40
Informaţiile referitoare la caracteristicile traficanţilor organizaţi în scopul
exploatării prin cerşetorie în interiorul ţării sunt limitate, pe de o parte din cauza
limitelor de selecţie a subiecţilor (au acceptat să participe la studiu doar victime care
au fost exploatate extern, iar majoritatea ofiţerilor DCCO, ca şi reprezentantul
DIICOT intervievat, au instrumentat doar cazuri de trafic extern). Asistenţii sociali
intervievaţi au experienţă în asistarea victimelor exploatate intern, de cele mai multe
ori de membrii familiei sau de către cunoscuţi. Astfel de cazuri au fost incluse în
prezenta analiză, plecând de la argumentaţia prezentată în cadrul teoretic.
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Astfel, apreciem informaţiile mai jos expuse ca având caracter
exploratoriu, studierea acestora într-un cadru metodologic coerent
putând face obiectul unui studiu viitor.
Am considerat însă utilă prezentarea acestor aspecte pentru cei care
sunt interesaţi de înţelegerea fenomenului cerşetoriei în general şi
traficului în scopul cerşetoriei în special, în condiţiile în care acest tip
de exploatare, respectiv trafic în interpretarea noastră, pare a avea
dimensiuni suficient de importante pentru a face obiectul unei
analize.
Pretextul sub care sunt recrutate victimele traficate intern41 este, în cea
mai mare parte dintre cazuri (75%), promisiunea de a-i ajuta să obţină
venituri prin cerşetorie. Majoritatea victimelor recrutate în acest mod
sunt persoane cu dizabilităţi.
Într-un număr scăzut de cazuri victimele au fost recrutate cu
promisiunea oferirii unui loc de muncă sau prin răpire.
Minorii reprezintă 54.8% din totalul victimelor traficate intern. Dintre
aceştia 47.1% sunt minori instituţionalizaţi.
În ceea ce priveşte relaţia dintre traficanţi şi victimele traficate intern,
informaţiile disponibile arată că în cele mai multe cazuri, anterior
momentului recrutării, cei doi nu se cunoşteau. Există însă şi un
număr semnificativ de cazuri (35.5%) în care recrutorul era
prieten/cunoscut al victimei.
Asistenţii sociali se confruntă des cu familii care îşi exploatează prin
cerşetorie copiii, rudele sau cunoscuţii aflaţi în dificultate (persoane
vârstnice sau persoane cu handicap).
Acestea se organizează în grupuri mici, formate dintr-una sau mai
multe familii, care locuiesc în aceeaşi zonă sau localitate. Bărbaţii
organizează transportul victimelor din zonele periferice sau localităţile
aflate în proximitatea capitalei, în zonele centrale ale Bucureştiului,
exploatează un număr mic de persoane, aşa cu am menţionat anterior copii, bătrâni, persoane cu handicap pe care le au în îngrijire sau care
se află într-o situaţie de vulnerabilitate pe care exploatatorii o
speculează.
41

Sursa: SIMEV.
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Este vorba despre familii sărace, de regulă numeroase, care trăiesc în
condiţii improprii. Pentru astfel de grupuri cerşetoria a devenit o
ocupaţie. Ei cerşesc în scopul obţinerii de venituri necesare
supravieţuirii. Aceste familii au trăit toată viaţa din ajutoare şi prin
bunăvoinţa celor din jur. Sunt oameni care nu au avut niciodată un loc
de muncă, nici ei şi de multe ori, poate nici părinţii lor: „sunt familii
care vin la cerşit de două-trei generaţii. Noi îi cunoaştem deja. Atâta
ştiu să facă şi asta vor face şi de acum încolo” (interviu specialist
asistenţă socială). Veniturile lor sunt alocaţiile copiilor şi banii
obţinuţi din cerşit. Unii dintre ei, dar nu toţi, obişnuiesc să muncească
cu ziua sau să vândă fier vechi, însă banii obţinuţi din astfel de
activităţi nu sunt suficienţi pentru traiul de zi cu zi.
Astfel de familii/grupuri nu au alte preocupări infracţionale, iar
relaţiile cu grupurile infracţionale ce acţionează în zonă sunt, eventual,
de subordonare, în sensul că, menţionează unii dintre asistenţii
intervievaţi, este posibil să cotizeze cu o parte din câştiguri către
aceştia. Astfel s-ar putea explica şi faptul că, deşi se pot câştiga sume
semnificative din cerşitul în oraşele mari din ţară, mulţi dintre cei care
se organizează în acest fel continuă să trăiască în condiţii precare.
Apreciem că, în astfel de cazuri, în care persoane aflate în situaţii de
vulnerabilitate sunt duse la cerşit de către cei în îngrijirea cărora se
află, se poate vorbi de trafic de persoane. Cazurile în care au fost
exploataţi copii, aşa cum susţin asistenţii sociali intervievaţi, au fost
încadrate juridic ca şi cazuri de neglijare întrucât aceasta este mai uşor
de identificat şi de dovedit, indiferent de declaraţiile copiilor sau ale
părinţilor (copilul nu este supravegheat, nu i se asigură nevoile de
bază). Experienţa asistenţilor indică faptul că situaţia de exploatare nu
poate fi dovedită din cauza faptului că minorii dau declaraţii false cu
privire la motivul pentru care cerşesc,
îşi acoperă părinţii,
neînţelegând implicaţiile tratamentului la care sunt supuşi.
În cazul adulţilor aflaţi în dificultate, traficaţi de astfel de grupări,
asistenţii sociali apreciază că unii s-au obişnuit cu un astfel de stil de
viaţă şi nu s-ar putea readapta. Conform unor reprezentanţi ai ONGurilor participanţi la studiu, au existat însă şi situaţii în care victimele
nu mai doreau să ducă o astfel de viaţă, să cerşească şi mai ales să fie
bătute: îi implorau pe cei de la centre să nu îi dea înapoi familiei
(reprezentant ONG).
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Apreciem că frica de traficant, aşa cum au spus o parte dintre
specialişti, poate fi un argument pentru care victimele preferă să nu
riposteze şi să nu sesizeze autorităţile. În acelaşi timp însă, frica poate
fi pusă în legătură şi cu neîncrederea în capacitatea autorităţilor de a
asigura protecţia în faţa agresorilor.
Pe de altă parte însă, victimele, aşa cum am spus, sunt persoane cu un
nivel scăzut de educaţie, care nu au acces la informaţii, iar de multe
ori nu ştiu unde să apeleze pentru a cere ajutor, astfel încât, nu
realizează existenţa acestei alternative - de a se opune exploatării şi de
a solicita serviciile pe care statul le pune la dispoziţie.
Nu în ultimul rând, victimele pot aprecia că nu se pot descurca pe cont
propriu pentru asigurarea nevoilor primare - adăpost, hrană, iar
sprijinul pe care statul îl asigură în acest sens este insuficient, de unde
rezultă dependenţa faţă de traficant.
Asistenţii sociali apreciază că motivaţia celor care îşi trafichează
membrii ai propriei familii, ca şi a celor care practică cerşetoria în
mod voluntar, este sărăcia. În opinia subiecţilor, lipsa banilor îi scoate
în stradă. Unii dintre asistenţii sociali participanţi la studiu susţin că
astfel de persoane nu ar renunţa la cerşit decât dacă ar dispune de
sume semnificative de bani.
Apreciem că este necesar să luăm în considerare faptul că cerşitul este
pentru astfel de persoane o metodă sigură şi profitabilă pe care o au la
dispoziţie, banii astfel obţinuţi nefiindu-le accesibili prin mijloace
legale. Ajutoarele de stat şi alocaţiile copiilor nu sunt suficiente pentru
asigurarea unui nivel de trai satisfăcător, sumele fiind mici, iar statul
român nu dispune de resursele necesare alocării unor sume importante
pentru toţi cei aflaţi în dificultate. În acelaşi timp, o eventuală
integrare pe piaţa muncii în baza unor cursuri şi formări pe care statul
le pune la dispoziţie, ar putea asigura un venit minim.
Din experienţa asistenţilor sociali, încercarea de a-i învăţa o meserie
pe cei care au trăit din cerşit ani de zile, de a îi convinge de utilitatea
urmării unor cursuri şcolare sau de formare profesională, după ce o
viaţă au trăit pe stradă, e foarte dificilă. Această integrare se dovedeşte
eficientă doar în cazul copiilor, eventual pentru cei pănă la 10 ani, că
peste 10 - 12 ani deja s-a format obişnuinţa cu viaţa asta iar
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recuperarea este foarte greu de realizat. Au alternative, dar din
obişnuinţă nu le aleg - se învaţă sa cerşească şi nu văd alte opţiuni şi
nu le folosesc. (interviu specialist asistenţă). Nu ştiu cazuri în care să
fi vrut să renunţe la cerşetorie, le intră în sânge, după vârsta de 8-10
ani nu se mai pot adapta. De exemplu, deşi în centru beneficiază de
mese regulate, ei cerşesc în continuare mâncare. Deşi la început sunt
încântaţi de faptul că stau în centru, după aproximativ o lună se simt
constrânşi şi deşi primesc cazare, preferă să stea în stradă (interviu
specialist asistenţă). Sunt cazuri care revin mereu în atenţia noastră,
care recidivează. Aceste cazuri sunt monitorizate pe o perioadă mai
lungă de timp. Nu doresc să urmeze cursurile şcolare, chiar dacă sunt
neşcolarizaţi. O mare parte din cazuri renunţă la asistenţă întrucât nu
există motivaţia financiară, nu înţeleg demersurile şi necesitatea
acestora chiar dacă li se oferă consilierea necesară (interviu
specialist asistenţă).
O ipoteză ce poate fi urmărită în cadrul unor viitoare studii este aceea
că sărăcia este cea care formează o mentalitate specifică, de
supravieţuire, în care aşteptările şi comportamentul sunt orientate
către supravieţuirea pe termen scurt, ceea ce face ca instrumentele şi
politicile sociale de sprijinire a persoanelor defavorizate să nu fie
pecepute de beneficiari ca soluţii reale pentru problemele lor.

5.2. Trafic extern
Faptul că cea mai mare parte a cazurilor de trafic în scopul obligării la
practicarea cerşetoriei sunt comise în străinătate este explicat de
subiecţi, pe de o parte, prin faptul că cerşetoria nu este incriminată
penal în multe dintre ţările din vestul Europei, element care reduce
semnificativ riscul pe care traficanţii şi-l asumă. Pe de altă parte,
profiturile obţinute din cerşit în unele state din străinătate sunt sensibil
mai mari decât cele obţinute în România, datorită nivelul de trai
ridicat al oamenilor care dau bani cerşetorilor. Nu în ultimul rând
acest tip de trafic constituie un nou gen de criminalitate căreia
autorităţile şi în acelaşi timp populaţia nu sunt învăţate să-i facă faţă.
Din totalul persoanelor cercetate pentru trafic extern, 47.9% au făcut
parte din grupări de criminalitate organizată (grupuri constituite în
mod coordonat, în timp, cu un scop infracţional având un număr de cel
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puţin 3 persoane42) iar 3,1% din grupări infracţionale (grup constituit
chiar şi din 2 persoane, uneori chiar ad-hoc, fără a avea un scop
anume43).
Media de vârstă a persoanelor cercetate pentru comiterea acestei
infracţiuni pe teritoriul României este de de 36 de ani. Se constată că
media de vârstă a traficanţilor care acţionează în străinătate este uşor
mai ridicată (peste 38 de ani) decât a celor care acţionează în ţară.
Ponderea bărbaţilor cercetaţi pentru trafic extern este semnificativ mai
mare decât cea a femeilor, spre deosebire de traficul intern unde
ponderea femeilor este egală cu cea a bărbaţilor.
În majoritatea cazurilor, exceptând cazul Ţăndărei (vezi capitolul 5.3),
unde au fost identificaţi 78 de membri, celelalte grupări organizate
care acţionează pe linia traficului în scopul cerşetoriei sunt mai
restrânse – pot avea doar 3-4 membri.
Mulţi dintre traficanţi au antecedente penale şi s-au orientat în timp
către acest segment de criminalitate.
Traficanţii nu au ca unică preocupare acest gen de infracţiune. În
unele cazuri, în baza declaraţiilor victimelor şi a ofiţerilor DCCO,
grupările acţionează atât în domeniul exploatării prin cerşetorie, cât şi
în domeniul traficului în scopul exploatării sexuale, traficului de
droguri sau al infracţionalităţii stradale.
Traficanţii sunt, de regulă, de sex masculin, fiind uneori sprijiniţi de
soţii, concubine, copii sau alte rude, iar vârstele sunt estimate între 16
şi 45 de ani. Femeile joacă un rol important în scoaterea victimelor din
ţară pentru că inspiră mai multă încredere autorităţilor de la frontiere,
atunci când încearcă să scoată copiii din ţară. Femeile pot avea şi rolul
de a le arăta victimelor cum trebuie să cerşească şi de a supraveghea
femeile sau copiii traficaţi. Şi ele folosesc forţa pentru a-şi supune
victimele atunci când acestea ripostează.

42
43

Art.7, Legea 39/2003, privind prevenirea şi combaterea criminalităţiii organizate;
Art.9, Legea 39/2003, privind prevenirea şi combaterea criminalităţiii organizate
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Rolurile în reţea nu sunt întotdeauna clar delimitate, existând şi situaţii
în care recrutorul se ocupă inclusiv de transportul şi de exploatarea
victimelor.
Din interviurile cu victimele şi cu experţii, rezultă că victimele cu
vechime în reţea puteau deveni supraveghetori ai celor noi recrutaţi.
Ei erau în continuare exploataţi, dar li se dădea impresia că sunt
importanţi în reţea şi că poate într-o zi le va fi mai bine, sau vor primi
în plus o porţie de mâncare, o ţigară sau un alt serviciu.
Modul în care victimele ajungeau să se supună, şi în anumite cazuri,
se transformau în ajutoare ale traficanţilor, este bazat pe frică –
victimele erau ameninţate zilnic, erau intimidate şi şantajate cu
ameninţări la adresa membrilor familiei, iar cele care nu se supuneau
erau bătute. Majoritatea victimelor care au fost recrutate prin
înşelăciune au asistat la manifestări agresive ale traficanţilor faţă de
cei care nu li se supuneau.
O parte dintre victimele intervievate (3 din 8) au specificat faptul că
traficanţii care se ocupau cu exploatarea lor erau români de etnie
romă. Grupurile sunt relativ restrânse, formate din una sau două
familii înrudite sau care se cunosc între ele; iar multe dintre acestea se
află în contact cu alte grupuri de romi care au preocupări infracţionale:
„când am ajuns în Franţa am fost dus la o casă unde am văzut că sunt
mai mulţi ţigani şi am fost lăsat la ei, atât eu cât şi ceilalţi oameni pe
care i-a adus din România…. Cei la care locuiam, era o familie de
ţigani dar la ei mai veneau în vizită şi alţii care spuneau că şi ei au
oameni la cerşit (B, 44 ani). Când am ajuns acolo am fost predat la o
familie de ţigani la care locuiau mai mulţi oameni şi mi-au zis că a
doua zi va trebui să merg la cerşit cu ceilalţi pentru că altceva nu este
de lucru şi trebuie să plătim cazarea şi mâncarea. Am spus că eu nu
am venit acolo să cerşesc şi mi-a spus că pot să mă întorc dacă am
bani şi dacă nu, va trebui să merg la cerşit şi chiar m-au bătut. Mai
erau şi alte familii de ţigani care veneau în vizită la ţiganii la care
stăteam noi, erau toţi împreună şi cred că făceau şi ceva afaceri cu
maşini (B, 40 ani)”.
De asemenea, asistenţii sociali participanţi la studiu menţionează că o
mare parte dintre cei care se ocupă de cerşetoria organizată dar şi de
cerşetoria de subzistenţă sunt romi. Unul dintre reprezentanţii
DGASPC face completarea că este vorba doar despre anumite
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categorii de romi, întrucât cerşetoria nu este în acord cu tradiţiile
tuturor romilor, de exemplu romii mătăsari sau căldărari.
În opinia lucrătorilor de poliţie intervievaţi, grupurile organizate care
acţionează cu precădere în domeniul traficului în scopul cerşetoriei,
sunt în majoritatea cazurilor, grupuri formate din membrii ai etniei
rome.
Suprareprezentarea romilor în rândul victimelor sau traficanţilor care
acţionează în domeniul exploatării prin cerşetorie este confirmată şi de
alte studii în domeniu44. În astfel de studii riscul de victimizare sau cel
infracţional sunt asociate cu factori precum sărăcia, excluziunea
socială, discriminarea, lipsa educaţiei şcolare şi ineficienţa politicilor
de protecţie socială.
Considerăm că numărul mare al persoanelor de etnie romă care
cerşesc voluntar sau care sunt implicate în cazuri de exploatare şi
trafic în scopul cerşetoriei trebuie explicat, pe de o parte, prin factorii
generali, menţionaţi anterior ca fiind implicaţi în creşterea riscului
victimal şi infracţional (sărăcia, lipsa instrucţiei şcolare, iluzia
oportunităţii de a se realiza în străinătate, accentuarea dificultăţilor
economice cu care se confruntă ţara noastră, eficienţa limitată a
politicilor de protecţie socială), dar şi cu factori socio-economici şi
culturali specifici, care fac integrarea romilor mai dificilă decât a altor
categorii defavorizate.
Importanţa acestor factori în creşterea vulnerabilităţii de implicare în
situaţii de trafic poate face obiectul unui studiu viitor.

5.3. Cazul Ţăndărei
Cel mai important caz de trafic de persoane în scopul obligării la
practicarea cerşetoriei cu care s-au confruntat autorităţile române a
fost cel al reţelelor din localitatea Ţăndărei care au acţionat în
perioada 2002 - 2006 pe teritoriul Angliei în special, dar şi în Spania,
Franţa şi Italia. Cazul trebuie tratat exclusiv şi nu reprezentativ pentru
fenomenul cerşetoriei, fiind singurul de această amploare sesizat până

44

Multy country study - Trafficking affecting Romani communities in Bulgaria,
Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia – European Roma rights centre;
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în prezent. Analiza acestuia este însă relevantă pentru înţelegerea
factorilor care au favorizat extinderea reţelei.
Informaţiile despre acest caz au fost oferite de poliţişti şi reprezentanţi
ai DIICOT implicaţi în instrumentarea cazurilor.
În cazul analizat, reţelele s-au dezvoltat în jurul unor familii sau
persoane cu influenţă în comunităţile de romi: ţigan tânăr, puternic,
temut de ceilalţi ţigani sau judecător drept în stabor (romi care
vorbesc despre liderul celui mai important grup de traficanţi). Reţelele
s-au extins în jurul membrilor familiei care deţineau rolul de lideri.
În perioada anilor ‘90 au început să emigreze câteva persoane de etnie
romă. S-au întors în ţară cu banii obţinuţi din ajutoarele sociale şi din
infracţiunile comise, afişând opulenţă: haine de firmă, maşini de lux.
Au început să îşi ia fraţii, verii, rudele şi copiii acestora, pentru a
încasa alocaţiile de stat (estimate la 600 de lire/copil/lunar - o sumă
ridicată raportat la veniturile de care beneficiau astfel de persoane în
ţară). Intenţia a fost strict aceea de a încasa banii, de integrat nu s-au
integrat niciodată. Mai mult decât atât, paralel cu încasarea ajutoarelor
sociale, au început să cerşească şi chiar să comită infracţiuni: furt din
buzunare, furt din magazine.
Treptat au început să recruteze şi alţi copii, ai familiilor nevoiaşe,
cărora le promiteau bani. Cele mai multe victime au fost racolate din
mediul comunităţilor rome sărace, aceştia putând fi uşor manipulaţi şi
influenţaţi (sunt obişnuiţi cu nivel scăzut de trai, nu-şi cunosc
drepturile, nu pot reclama abuzurile). Li se promitea că vor beneficia
de ajutoarele sociale oferite de statul englez, că minorii vor fi
şcolarizaţi, îmbrăcaţi şi bine trataţi, pentru a avea o viaţă mai bună
decât în ţară şi că, părinţii vor primi şi ei o parte din aceste ajutoare
încasate. În timp şi-au extins influenţa, au început să îşi recruteze
victime şi din alte localităţi dar şi din judeţele învecinate.
Copiii erau recrutaţi şi în schimbul datoriilor pe care părinţii le aveau
faţă de traficanţi. Recrutarea prin promisiunea ştergerii datoriilor a
fost aplicată şi în cazul adulţilor, care erau folosiţi fie la cerşit, fie la
comiterea de infracţiuni.
Pentru a asigura scoaterea în afara ţării a minorilor şi-au dezvoltat
reţeaua implicând persoane care îşi desfăşurau activitatea în cabinete
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notariale care le facilitau obţinerea sau falsificarea documentelor acolo
unde era cazul. În acelaşi timp, au racolat în reţeaua lor persoane care
nu atrăgeau atenţia, fără antecedente penale, oameni pe care îi plăteau
special pentru a fi însoţitorii copiilor în momentul trecerii graniţei.
Traficarea copiilor din categoria 8-16 ani, presupunea cele mai mici
riscuri pentru membrii reţelei, deoarece actele lor puteau fi cu uşurinţă
falsificate (au fost falsificate certificate de naştere prin schimbarea
vârstei, a numelor părinţilor sau chiar a numelui copiilor) şi totodată
această categorie de victime aducea cele mai mari câştiguri pentru
traficanţi.
Transportatorii erau şi ei membrii ai reţelelor şi aveau responsabilitatea de a se asigura că trecerea graniţei se va rezolva fără
complicaţii. Transportatorii erau cunoştinţe apropiate ale liderilor, din
aceeaşi localitate. După întocmirea formalităţilor, minorii erau
transportaţi de unii din membrii grupării la Arad, loc unde apoi erau
distribuiţi în diverse autocare sau microbuze aparţinând unor
transportatori din acea localitate.
În străinătate, exploatarea se realiza prin intermediul altor membri.
Reţeaua îşi crease legături în mediul infracţional al imigranţilor, fiind
atraşi şi infractori de alte naţionalităţi - slovaci, cehi, polonezi, în
principal de etnie romă. Ei trimiteau minorii să cerşească, să spele
parbrize în intersecţii sau îi foloseau pentru comiterea unor infracţiuni
de furt din buzunare, magazine sau restaurante.
Faptul că reţeaua s-a dezvoltat într-o asemenea măsură poate fi pus în
legatură şi cu limitele în intervenţiile autorităţilor locale. Acest lucru a
făcut posibilă lipsa de finalitate a controalelor asupra bunurilor
nejustificate (membrii grupărilor nu figurau ca având vreo sursă de
venit în condiţiile în care ei sau rudele lor erau proprietari ai unor
bunuri mobile şi imobile în valoare de sute de mii de euro) şi lipsa
unor investigaţii privind bunăstarea financiară afişată de emigranţii
întorşi în ţară.
O parte a experţilor participanţi la studiu apreciază că politicile sociale
din anumite ţări au favorizat dezvoltarea fenomenului de migraţie şi
indirect, a fenomenului de trafic de persoane în respectivele state.
Unul dintre subiecţi apreciază că cea mai mare parte a veniturilor
reţelelor de traficanţi români de etnie romă care au acţionat în Anglia,
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care şi-au ridicat vile de miliarde de lei în România şi şi-au cumpărat
maşini de lux, proveneau din ajutoarele de stat.
De asemenea, unul dintre specialiştii implicaţi în instrumentarea
cazului, apreciază că se poate vorbi de neajunsuri în ceea ce priveşte
intervenţia autorităţilor engleze, pentru că mulţi dintre copiii traficaţi
fuseseră anterior ridicaţi de poliţia britanică şi se aflau în evidenţele
acesteia pentru comiterea de infracţiuni de un pericol social scăzut.
Problema este că autorităţile engleze i-au tratat strict ca minori care
încalcă legea şi nu ca potenţiale victime ale traficului de persoane.
Dacă autorităţile străine ar fi făcut mai multe investigaţii, probabil că
situaţia de trafic ar fi fost mai devreme sesizată şi sancţionată, iar
fenomenul nu ar fi ajuns să ia o astfel de amploare.
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6. Ieşirea din trafic
Pentru o perioadă, dorinţele victimelor încep să se estompeze, după
care, acestea reies la iveală şi reuşesc să prevaleze condiţiilor inumane
şi de sclavie în care ajung.
Chiar dacă, urmare a interviurilor cu specialişti, nu au putut fi
desprinse informaţii concrete cu privire la modalităţile de ieşire din
trafic a victimelor, acestea au adus un plus al informaţiilor pe palierul
motivaţiei, autopercepţiei situaţiei de exploatare şi a identificării
momentului în care victimele ies din trafic. Astfel, se constată că
multe dintre victime nu se percep ca nişte victime, de aceea acestea nu
ajung să solicite ajutorul poliţiştilor sau altor autorităţi, reuşind să iasă
din trafic de unele singure ori cu sprijinul rudelor sau a altor persoane.
Nepercepând situaţia de exploatare, acestea iau decizia de a pleca în
momentele în care conştientizează imposibilitatea socială şi financiară
în care se află şi/sau care nu este conformă aşteptărilor sau imaginii
conturate la momentul recrutării. “Victimele nu stăteau foarte mult în
trafic, cel puţin în cazul adulţilor, care conştientizează destul de
repede înşelăciunea la care au fost supuşi şi se satură probabil de
relele tratamente la care sunt supuşi” (specialist combaterea
criminalităţii organizate).
Alteori, ieşirea din trafic, respectiv fuga şi sesizarea autorităţilor, este
reacţia normală a victimei la traumele suferite şi tratamentul extrem de
dur al traficanţilor.45
Ieşirea din trafic este condiţionată, aşa cum a reieşit din interviurile cu
specialiştii de numeroase trăsături individuale, de vârstă, de gen, de
modul de organizare a reţelei criminale, de abuzurile suferite, de
nivelul de educaţie şi de cunoaştere a drepturilor, de modul în care le
este restricţionată libertatea de mişcare: “Victimele decid să plece şi
cer ajutorul, după o perioadă în care reuşesc să câştige încrederea
exploatatorilor şi nu mai sunt supravegheaţi cu stricteţe” (specialist
combaterea criminalităţii organizate.)
În funcţie de sprijinul material, financiar sau moral pe care victimele lau primit de la diverşi actori dar şi de modalitatea de organizare a
45

Interviu specialist combatarea criminalităţii orgnanizate;
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traficanţilor şi restricţiile impuse victimelor, modalităţile prin care
victimele reuşesc să scape din situaţia de trafic, pot fi încadrate
următoarelor tipologii:
- ieşirea cu resurse proprii şi din proprie iniţiativă (fuga);
- ieşirea cu sprijinul familiei;
- ieşirea cu sprijinul trecătorilor;
- ieşirea cu sprijinul autorităţilor (poliţia)
- (identificarea proactivă);
- ieşirea cu sprijinul unor membrii ai comunităţii de provenienţă;
- ieşirea cu sprijinul ONG-urilor;
- ieşirea “medicală46”.
Mai jos, sunt prezentate istoriile succinte privind modalităţile concrete
prin care victimele participante la studiu au reuşit să se elibereze şi să
iasă din trafic:
- două victime au declarat că au primit sprijinul a doi trecători, unul
care ştia româneşte şi un altul care se pare că era chiar de naţionalitate
român, fiind sfătuite să scape cât mai repede din această situaţie. În
unul din aceste cazuri, acest “trecător” a asigurat chiar şi cazarea
victimei şi a celor două rude ajunse în statul de destinaţie pentru a
salva victima, pentru o săptămână, până la întoarcerea în ţară;
- o altă victimă a menţionat că a fost sfătuită şi sprijinită de un
reprezentant al poliţiei locale care cunoştea limba română, pentru a
putea ieşi din situaţia de exploatare;
- o altă victimă s-a întors în România odată cu reţeaua de traficanţi,
care dorea să-şi mute activitatea infracţională într-un alt stat, moment
în care, profitând de un moment de neatenţie, a reuşit să telefoneze
unei rude pentru a fi scăpată;
- o victimă a declarat că a reuşit să anunţe familia de situaţia în care
se afla, moment în care, chiar un oficial al comunităţii locale din aria
de provenienţă a victimei, trimite bani acesteia pentru a se putea
întoarce acasă;
- o victimă reuşeşte să profite de neatenţia traficanţilor şi fuge la
consulat pentru a solicita eliberarea actelor de călătorie, după care, cu
puţinii bani pe care îi are se întoarce acasă cu un microbuz;
46

Un specialist a menţionat cazuri în care victimele, datorită epuizării, a condiţiilor
de viaţă, a malnutriţiei ajung în incapacitatea de a mai funcţiona, fiind lăsaţi chiar de
către traficanţi să plece sau situaţii în care acestora li se făcea rău pe stradă, moment
în care interveneau autorităţile medicale locale, de aici începând şi procesul de
identificare.
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- o altă victimă, care reuşeşte să fugă din neatenţia traficanţilor
odată cu alte două persoane, ajung în România, plătind şoferului de
microbuz o sumă infimă de bani (bani pe care-i avea asupra ei una
dintre victime în momentul în care au fugit).
Ceea ce mai sus a fost încadrată la ieşirea medicală, reprezintă
modalitatea de ieşire din trafic numai în momentul în care victima,
datorită epuizării fizice şi/sau malnutriţiei şi deshidratării ajunge să se
prăbuşească pe străzile unde practică cerşetoria, survenind astfel
identificarea odată cu ajungerea în spital pentru îngrijiri medicale.
Se constată o diferenţiere a identificării victimelor de cetăţenie
română traficate intern sau extern, în sensul că, identificarea
victimelor traficate extern este puţin mai dificilă conform opiniei unui
specialist intervievat, datorită faptului că sunt implicate mult mai
multe autorităţi şi că procesul de transmitere a informaţiilor este unul
imediat. În cazul traficului intern, victimele sunt identificate ori în
urma investigaţiilor/acţiunilor stradale ori ajung singure la poliţie unde
depun plângeri împotriva exploatatorilor.
Atribuirea cauzelor
În încercarea de a realiza o explicaţie a cauzelor care au contribuit la
„ipostaza” de victimă şi implicit la întreg procesul traficării, observăm
faptul că cele mai multe dintre victime atribuie cauzele în principal,
dacă nu chiar exclusiv, unor factori externi (independenţi de propria
persoană) pe care îi consideră incontrolabili. De exemplu, una dintre
victime afirmă „nu găseam de lucru; nu am avut altă soluţie, am
acceptat bucuroasă oferta. Traficanţii sunt de vină pentru că şi-au
bătut joc de noi şi ne-au exploatat”.
O mică parte dintre victime sunt de părere că situaţia putea fi
controlată într-o oarecare măsură de către ei înşişi printr-o serie de
acţiuni cum ar fi colectarea mai multor informaţii despre persoanele
care au făcut oferta sau chiar despre oferta în sine (unele victime
afirmă că nu ştiau exact ce urmează să muncească şi nici nu au pus
prea multe întrebări legate de acest lucru).
Situaţia materială precară - venituri sub limita existenţei- creează
probleme chiar şi după momentul exploatării la momentul cererii
drepturilor ce li se cuvin: „...deşi acestea au anumite drepturi, totuşi
nu au posibilitatea economică de a şi le cere în instanţă” (interviu
specialist combaterea criminalităţii organizate).
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7. Retraficarea
Conform infomaţiilor deţinute până în acest moment, un procent de
8% din victimele traficate prin această modalitate ajung să fie
retraficate47. Factorii care contribuie la aceste situaţii, de la caz la caz,
pot fi categorisiţi conform informaţiilor primite ca urmare a
interviurilor în cel puţin două feluri: intrinseci individului şi extrinseci
acestuia.
Factorii individuali, care ţin exclusiv de construcţia individului,
contribuie la dificultăţi sau chiar incapacitatea integrării sociale,
poziţionând astfel victima în exact acelaşi context vulnerabil şi apoi în
acelaşi cerc vicios al traficului. Situaţia este mai departe explorată cu
privire la victimele care proveneau din medii sau familii în care se
practica cerşetoria chiar şi înainte de trafic. Datorită lipsei de educaţie,
a unei calificări şi a unor alternative viabile aceştia nu cunosc alte
modele sau opţiuni de asigurare a celor necesare, ajungând din nou pe
stradă şi sub influenţa traficanţilor.
Lipsa resurselor financiare este apreciată de către specialişti ca fiind
raţionamentul pentru care unele victime ajung din nou pe stradă sub
influenţa traficanţilor.
În alte situaţii, chiar dacă observaţiile nu au caracter reprezentativ la
nivelul întregii populaţii de victime ale traficului de persoane,
specialiştii care le-au oferit consideră că se pot aplica şi în aceste
cazuri, ataşamentul traumatic fiind văzut ca un factor care contribuie
la retraficare. Această trăsătură presupune starea în care victimele
ajung să se simtă apreciate şi valorizate de traficanţii lor, văzându-i pe
aceştia ca fiind singurele persoane care le pot oferi această satisfacţie.
Factorii exteriori sunt datoraţi multiplelor situaţii particulare, după
cum urmează:
 eşecul autorităţilor în adresarea adecvată a nevoilor de asistenţă
şi protecţie a victimelor, prezentată în cadrul a trei interviuri
avute cu specialişti în asistenţă. Aceştia au apreciat asistenţa
deficitară şi limitată în raport cu nevoile acestor categorii de
47

Conform indicatorului de Retraficare-SIMEV

74

STUDIU PRIVIND EXPLOATAREA PRIN CERŞETORIE ÎN RELAŢIE CU TRAFICUL DE PERSOANE

Retraficarea

victime ca fiind situaţii care nu sprijină anularea vulnerabilităţii.
Tot aici sunt menţionate şi anumite deficienţe sistemice, de
exemplu lipsa colaborării adecvate între instituţii care poate
duce la omiterea unor informaţii şi indicatori vitali în procesul
identificării „....cerşetorii sunt direcţionaţi către locul de trai,
deşi aceştia pot fi urgent revictimizaţi, fie fiind reluaţi de
traficanţi fie ei singuri întorcându-se la persoanele care le
exploatează” (specialist asistenţă).
 influenţa traficanţilor, deşi menţionată doar în cadrul unui
interviu se pare că în anumite situaţii victimele ajung să fie
retraficate şi datorită ameninţărilor primite din partea
traficanţilor;
 influenţa familiei sau a mediului de provenienţă. În aceste
situaţii este reiterată provenienţa din familii lipsite de educaţie
sau fără resurse, din medii vulnerabile care nu pot oferi modele
adecvate şi care, determină astfel revictimizarea membrilor:
„....victimele se reîntorc în mediile de unde au fost recrutate, ori
în familiile care chiar le-au exploatat sau în localitatea de
provenienţă, fără resurse, fără ocupaţie, ceea ce le face
vulnerabile” (interviu reprezentant ONG).
Reuşita unui proces consecvent şi eficient de asistenţă a victimelor
acestei forme de trafic poate conduce la o rată scăzută a retraficării.
Un astfel de proces de asistenţă este condiţionat atât de nivelul de
informare al victimelor cu privire la drepturi cât şi de nivelul de
pregătire al specialiştilor cu care acestea intră în contact.
După cum apreciau o parte din specialişti, majoritatea victimelor sunt
reticente la primirea asistenţei în cadrul centrelor, oferind mai departe
şi câteva motive ale acestui fapt. Nivelul scăzut de educaţie în rândul
victimelor, sentimentul de ruşine, teama de a se afla de situaţia de
exploatare în cadrul comunităţilor mici din care provin, sunt obstacole
în acceptarea asistenţei.
Neacceptarea posturii de victimă, chiar şi după ieşirea din trafic,
determină un colaps în recuperarea atât fizică cât şi psihică, precum şi
rămânerea în aceeaşi situaţie de vulnerabilitate ce poate duce la
retraficare. În acelaşi timp, regulile impuse de anumite centre de
asistenţă a persoanelor aflate în dificultate, sunt apreciate de către
anumite victime ca fiind prea riguroase, fapt care duce ori la refuzul
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integrării în cadrul centrului, ori la renunţarea asistenţei pe parcursul
acesteia.
De la asistenţii sociali aflăm că rezultatele asistenţei victimelor
exploatate prin cerşetorie se văd foarte greu şi că majoritatea ajung să
fie retraficate datorită lipsei resurselor financiare.
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8. Efectele exploatării
Experienţa de viaţă a individului influenţează modul în care individul
îşi proiectează viitorul, îi poate provoca tensiuni psihice, îi modelează
comportamentul şi modul în care se adaptează la cei din jur. Putem
spune că experienţa individului în cadrul socialului îi determină
acestuia, mijlocit, prin intermediul vieţii psihice, modul în care îşi
evaluează viaţa. Nu toate evenimentele negative pe care le trăieşte un
individ sunt percepute ca fiind însă o traumă. Traumele sunt reacţii ale
persoanelor care au avut de suferit de pe urma unor factori stresanţi denumiţi traumatici - cu efecte puternice, care le depăşesc capacităţile
de adaptare.
Referitor la acest aspect, trebuie menţionat faptul că, toate victimele
cuprinse în eşantion, vorbesc despre experienţa trăită ca
reprezentând o traumă cu efecte negative majore asupra lor. Vorbim
aici despre: modificări ale reacţiilor emoţionale (irascibilitate crescută,
labilitate psihică, scăderea toleranţei la frustrare şi a rezistenţei la
stres, plâns facil), modificări în relaţiile interpersonale (victimele au
devenit mai precaute în relaţiile cu ceilalţi, nu mai au încredere în
oameni, unele dintre ele nici măcar în persoanele apropiate);
evaluările specialiştilor au arătat faptul că acestea au dezvoltat stări de
anxietate, depresie, au devenit mai fricoase (frica este legată în special
de faptul că ar putea fi găsiţi de către cei care le-au exploatat), au
dezvoltat tulburări de somn (insomnii, coşmaruri).
Chiar dacă nu sunt specialişti în domeniul asistenţei şi evaluării
nevoilor victimelor, chiar şi ofiţerii de poliţie implicaţi în
instrumentarea dosarelor pe trafic de persoane care intră în contact cu
victimele, sunt de părere că şi în cazul în care efectele exploatării nu
sunt vizibile, trauma psiho-emoţională este foarte mare.
Recuperarea şi depăşirea traumelor
În urma interviurilor cu victimele traficului de persoane prin obligarea
la cerşetorie, aflăm că serviciile acordate acestora au fost diverse:
sprijin material, asistenţă medicală, consiliere psihologică, înscrierea
la cursuri de re/calificare, suport pentru identificarea unui loc de
muncă, reintegrare familială, sprijin pentru eliberarea de acte de
identitate.
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Toate cele 8 victime participante la interviuri, primesc sprijin
(consiliere, informare, asistenţă juridică şi chiar transport la instanţă)
în cadrul proceselor penale intentate traficanţilor, prin coordonarea
Centrelor Regionale ale ANITP.
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9. Concluzii şi recomandări
Evaluarea vulnerabilităţii persoanelor care ajung să practice cerşetoria,
ca o măsură integrată identificării adecvate a victimelor tarficului de
persoane, este de natură să sprijine persoanele pentru referirea către
servicii specializate dar şi să întrerupă lanţul vertiginos al acestui tip
de trafic. Atâta timp cât persoanele vor fi preluate din stradă şi asistate
corespunzător, traficantul nu va mai avea obiectul muncii iar victima
va fi sprijinită să nu mai ajungă într-o astfel de situaţie. Procesul
asistenţei profesioniste şi adecvate trebuie să fie unul accentuat, cu
atât mai mult cu cât datele prezintă o rată de retraficare mai mare în
cazurile acestor victime comparativ cu victimele altor forme de
exploatare.
Limita de natură etiologică cu privire la fenomenul cerşetoriei forţate
în trafic de persoane se reduce prin natura descriptivă a prezentului
studiu cu evidenţierea unor aspecte cu privire la caracteristicile
victimelor, metodele folosite pentru recrutare, supunere şi spaţiile sau
ariile geografice în care exploatarea are loc.
În conformitate cu caracterul eterogen al populaţiei victimelor
traficului de persoane obligate la practicarea cerşetoriei măsurile de
intervenţie în vederea reducerii amplitudinii acestui fenomen trebuie
să atingă paliere diferite în domeniul educaţional social, al justiţiei şi
respectării drepturilor omului.
Măsurile de prevenire ar trebui să fie centrate pe reducerea
vulnerabilităţii în rândul grupurilor de risc. Acestea pot pleca de la
schimbări structurale, sistemice ale măsurilor de educaţie şi ale
integrării pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, a creşterii calităţii
vieţii persoanelor, la implementarea de programe menite a creşte sau
capacita autorităţile locale în problemele cu care se confruntă
locuitorii până la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi întărirea capacităţii de
reacţie a cetăţenilor cu privire la riscurile acestui tip de trafic prin
învăţarea şi popularizarea semnelor traficului.
Observaţii care constată o problemă sau o tendinţă, bazate pe datele şi
informaţiile culese în cadrul studiului pot fi menţionate. Observaţiile
sunt bineînţeles însoţite de măsuri de rezolvare a problemelor, pe care
noi le-am definit ca fiind recomandări. Bineînţeles că măsurile care
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pot fi luate pentru contracararea acestui fenomen şi în vederea
sprijinirii victimelor nu trebuie să se limiteze la acestea.
Recomandările sunt limitate la observaţiile pe care noi am crezut de
cuviinţă să le prezentăm.
Observaţie: Majoritatea victimelor provin din medii sărace, sunt
marginalizate din punct de vedere socio-economic, fapt care
contribuie la practicarea cerşetoriei şi apoi la susceptibilitatea crescută
de victimizare în trafic.
Recomandări:
 Oferirea posibilităţii de integrare şcolară şi profesională sunt
soluţii menţionate de specialişti ca fiind esenţiale în scopul creşterii
gradului de autonomie a victimelor şi reducerii gradului de
vulnerabilitate în faţa recrutării;
 Iniţierea programelor de dezvoltare comunitară, prin
intermediul cărora, la nivel local vor fi identificate resursele necesare
creşterii nivelului de trai al persoanelor aflate în dificultate;
 Adecvarea serviciilor de asistenţă la nevoile acestor categorii
de victime (programe de re/calificare şi identificarea oportunităţilor de
angajare conforme nivelului de educaţie etc).
Observaţie: Acţiunile de contracarare şi de pedepsire a actelor
criminale asociate traficului de persoane în scopul obligării la
cerşetorie pot fi abordate prin considerarea particularităţilor.
Recomandări:
 Mărirea pedepselor acordate traficanţilor ca urmare a
probatoriului este una dintre soluţiile pentru descurajarea unor astfel
de practici. În timp ce pedepsele prevăzute de legislaţie sunt suficient
de aspre, de natură a demotiva actele traficanţilor, în practică, se pare
că acestora li se acordă pedepse minime, fapt ce duce la asumarea
riscului de către traficanţi.
 Incriminarea cerşetoriei în statele europene este considerată ca
fiind o măsură ce ar contribui la reducerea fenomenului cerşetoriei
forţate asociat traficului de persoane.
 Prezenţa permanentă a echipelor de poliţie stradală, în zonele
cunoscute pentru prezenţa ridicată a persoanelor care practică
cerşetoria.
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Observaţie: Continuarea activităţilor menite a capacita şi sprijini
victimele pe parcursul proceselor penale intentate traficanţilor.
 Sprijinirea victimelor pe parcursul participării în procesul
penal, în sensul conştientizării statutului de victimă, a situaţiei de
exploatare şi depunerii de mărturie împotriva traficanţilor. Conform
procedurilor româneşti în vigoare, probarea oricărei infracţiuni este
înlesnită atunci când victima depune mărturie;
 Eficientizarea protecţiei acordate victimelor traficului de
persoane prin evitarea expunerii acestora pe parcursul procesului
penal. Astfel, victimele ar trebui audiate doar de procuror împreună cu
autorităţile specializate pentru protecţia acestora, întrucât multe dintre
victime în momentul în care sunt audiate de către judecător îşi
schimbă declaraţiile, fiind intimidate de prezenţa traficanţilor la
proces.
Observaţie: Există un nivel scăzut de informare în rândul publicului
larg, atât din România cât şi din afara ţării, cu privire la exploatarea
prin cerşetorie ca şi formă a traficului de persoane.
Recomandări:
 Este esenţială informarea publicului în condiţiile în care este
demonstrat că acest tip de infracţiune apare şi se dezvoltă acolo unde
se pot câştiga bani mai mulţi.
 Adresarea campaniilor publice de informare şi prevenire a
traficului de persoane în scopul obligării la cerşetorie, atât categoriilor
vulnerabile cât şi persoanelor din jurul acestora (familie, prieteni,
colegi), care, de cele mai multe ori prezintă trăsături similare
victimelor (lipsa informării, situaţie financiară precară, etc).
Observaţie: Ponderea cazurilor de retraficare este mai mare decât
media observată în totalul victimelor traficului de persoane.
Recomandări:
 Creşterea numărului victimelor participante în procesele
penale integrate în programe speciale, cum ar fi cel de protecţie a
martorilor, acolo unde se constată un risc crescut al cazului şi unde
influenţa sau ameninţările traficanţilor pot determina retraficarea;
 Evaluarea riscului de caz, iar acolo unde se constată riscul
crescut ca victimele să fie contactate de traficanţi se va proceda la
eliminarea acestuia, prin orice modalitate posibilă, inclusiv relocarea
victimei în vederea asistenţei.
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Observaţie: Specializarea adecvată a tuturor categoriilor de personal
care pot intra în contact cu victimele.
Recomandări:
 Oferirea de training şi consultanţă structurilor poliţieneşti şi
organismelor care sunt însărcinate cu asigurarea ordinii publice cu
privire la latura criminală ascunsă a cerşetoriei stradale şi nu numai.
 Întărirea capacităţii instituţiilor publice în oferirea serviciilor
de asistenţă (alocarea de personal şi resurse financiare, specializarea
personalului, asigurarea mijloacelor logistice şi materiale specifice);
 Stimularea ONG-urilor în ceea ce priveşte extinderea
activităţii antitrafic prin alocarea fondurilor pentru derularea
programelor antitrafic. Reprezentanţii ONG-urilor participante la
studiu constată insuficienţa fondurilor alocate activităţii de asistenţă;
există probleme şi în privinţa fondurilor europene deoarece acestea nu
oferă posibilitatea de finanţare a programelor de asistenţă;
 Specializarea personalului pe acest tip de trafic (traume
specifice ce pot apărea ca urmare a procesului de trafic, nevoi speciale
etc) în sprijinul acordării de asistenţă diferenţiată, în funcţie de nevoile
şi caracteristicile particulare ale victimelor;
Observaţie: O parte din victime, care au reuşit să scape din trafic nu
au ştiut cui să se adreseze în ţara de destinaţie. În acelaşi timp,
anumite informaţii ne-au condus la concluzia că, anumite autorităţi din
statele de destinaţie nu au reuşit să trateze problema victimelor,
conducând la întârzierea identificării şi asistării corecte a acestora,
decât în momentul în care s-au întors de unele singure în ţară.
Recomandări:

Cooperarea cu autorităţile din alte state, în special cu statele de
destinaţie care au înregistrat un număr mare de victime de cetăţenie
română în scopul stabilirii unor puncte de legătură pentru adresarea
sustenabilă a cazurilor;

Informarea periodică a ambasadelor româneşti, cu privire la
tendinţele traficului de persoane cu cetăţeni români, pentru ca aceştia
să fie pregătiţi să răspundă nevoilor victimelor;

Îmbunătăţirea activităţii de identificare proactivă prin
constituirea echipelor mixte şi mobile;

Întărirea capacităţii de reacţie a autorităţilor la cele mai mici
semne de existenţă a unei posibile situaţii de trafic.
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Observaţie: Se constată o problemă particulară, în sensul că proprii
părinţi îşi exploatează copiii prin cerşetorie, acest lucru fiind greu de
dovedit şi pedepsit.
Recomandări:
 Creşterea numărului centrelor şi a locurilor disponibile în
vederea asistării persoanelor aflate în dificultate. În acest context, sunt
aduse în discuţie centrele de plasament în regim de urgenţă sau
centrele maternale, măsuri ale statului care şi-au dovedit utilitatea în
integrarea mamelor şi a altor persoane aflate în dificultate. De multe
ori aceste centre asistă chiar persoane vulnerabile sau victime ale
acestui tip de trafic, de aceea sunt apreciate ca fiind o soluţie în
reabilitarea sau chiar prevenirea victimizării.
 Includerea copiilor identificaţi ca vulnerabili în programe sau
centre de zi, menite să asigure atât nevoile de bază ale acestora,
învăţarea unui stil de viaţă normal şi responsabil, eficienţa acestora
sprijinind integrarea socio-educaţională;
 Identificarea situaţiilor de exploatare a copiilor de către proprii
părinţi, drept mai mult decât simple cazuri de neglijenţă, ci cazuri de
exploatare a copiilor sau chiar cazuri de trafic de minori în scopul
cerşetoriei;
 Simplificarea procedurilor privind instituirea măsurii
plasamentului în regim de urgenţă în momentul în care se constată că
părinţii îşi privează copiii de dreptul la educaţie, nu le acordă hrană,
condiţiile de viaţă sunt improprii, îi expun unor condiţii meteo
nefavorabile şi posibilei agresiuni din partea trecătorilor.
Observaţie: Copiii, persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilităţi
sau persoanele de etnie romă sunt categoriile frecvent întâlnite în
rândul victimelor traficului de persoane exploatate prin obligarea
la cerşetorie.
Recomandări:
 Evidenţierea situaţiei de vulnerabilitate a acestor categorii de
persoane în cadrul iniţiativelor, măsurilor şi acţiunilor de eradicare şi
prevenire a acestui fenomen, asigurându-ne ca acestea să fie în acord
cu principiile de respectare a drepturilor omului, a egalităţii de gen şi a
principiului de non-discriminare;
 Întărirea măsurilor de protecţie şi integrare a persoanelor
vârstnice şi a persoanelor cu dizabilităţi (facilităţi financiare, de acces
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în centrele de asistenţă specializate, la serviciile medicale sau de
asistenţă specifice).
 Cooperarea cu autorităţi publice şi private în comunităţile de
romi, cu scopul informării acestora asupra pericolelor ascunse ale
traficului de persoane, factorii declanşatori şi consecinţele acestuia;
 Continuarea politicilor care susţin integrarea socială a
minorităţii rome.
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Anexe
Judeţe de provenienţă pentru victimele traficate prin exploatarea
la cerşetorie

Ţări destinaţie ale traficului în scopul obligării la cerşetorie
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