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Analiza statistică a victimelor identificate în primul semestru

al anului 2013

Sistemul Integrat de Evaluare și Monitorizare a victimelor traficului de persoane a înregistrat în
perioada 01.01.2013-30.06.2013 un număr total de 501 victime identificate ale traficului de
persoane, dintre care 35% au fost traficate în aceeași perioadă.

Prezenta analiză sintetizează câteva din caracteristicile victimelor identificate în această perioadă,
începând cu caracteristicile socio-demografice ale acestora, continuând cu modalitatea de recrutare
şi exploatare până la ieşirea din trafic. Determinarea spaţială a variabilelor analizate  va fi prezentată
grafic numai acolo unde datele colectate oferă această posibilitate și se constată relevanța
prezentării.

Distribuția victimelor identificate în primele semestre ale anilor 2006-2010 prezintă un minim
înregistrat în 2009, pentru ca începând cu 2010, valorile să rămână relativ constante. Astfel, în
primul semestru al acestui an au fost identificate 501 victime, cu 6 victime mai mult față de aceeași
perioadă a anului trecut.

Valorile înregistrate la jumătatea anilor nu au păstrat aproape niciodată proporția în totalul
victimelor identificate anual, de aceea analizele pentru aceste perioade trebuie tratate exclusiv în
scop descriptiv și informativ, fără a acționa în sensul unor schimbări, completări sau orientări în orice
domeniu tangent luptei împotriva traficului de persoane.

Distribuția pe gen a populației de victime identificate în această perioadă prezintă în continuarea
orientarea activității infracționale către victimizare de gen orientată de scopul infracțiunii. Astfel,
cele mai multe victime au fost persoane de sex feminin (62,5% din total) exploatate în special în
domeniul prestării de servicii sexuale. 37,5% din total au fost persoane de sex masculin, care ajung
să fie manipulate și exploatate în special în sectoare economice în care este nevoie de muncă fizică,
cum este sectorul construcțiilor.
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Distribuția adult-minor în această
perioadă a fost de 66% cu 34%. În
cazul minorilor, majoritatea au
fost de gen feminin (90,5%),
distribuția pe gen în cazul adulților
prezentând o  pondere crescută în
rândul persoanelor de gen
masculin (52%).

Pentru această perioadă analizată
se constată o preponderență a
victimelor provenie din sate și
comune, 68% fiind ponderea
victimelor din mediul rural.

Recrutarea

Prima acțiune a traficului de
persoane, recrutarea a fost
înreprinsă în cele mai multe din
cazurile identificate, de către
recrutori sau traficanți apropiați
victimelor, care făceau parte din
cercul de cunoștințe sau de
prieteni. Pe al doilea loc în ceea ce
privește tipul relației victimelor cu
recrutorul și modalitatea prin care
acestea sunt recrutate apare
acțiunea realizată de către

persoane necunoscute anterior victimelor.
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Județe sursă ale traficului de persoane

În comunități mici, omogene, recrutarea poate fi realizată inconștient de către viitoarele victime.
Este situația în care, o persoană primește oferta de angajare, află de nevoia angajatorului a unui
număr mare de angajați  și transmite informația și altor persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă sau care vor doar o schimbare în bine a vieții profesionale și familiale.

Educație

Graficul de mai jos redă nivelul de educație al victimelor identificate în această perioadă. Majoritatea
acestora aveau finalizate sau urmau cursurile învățământului primar,  gimnazial sau chiar liceal.
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Mod exploatare

În perioada analizată, 230 de victime au fost exploatate prin muncă, 228 obligate la exploatare
sexuală (prostituție și pornografie), 21 victime exploatate prin cerșetorie, 2 victime exploatate prin
obligarea de furturi. În cazul a 20 de persoane a existat tentativă la traficul de persoane în scopul
exploatării de orice fel.

Cele mai multe victime au fost exploatate prin muncă forțată, în sectorul muncii agricole. Numărul
ridicat al exploatării victimelor în sectoarele muncii forțate, în special în agricultură pare a fi
dependentă de anotimpurile anului. Astfel sezoanele călduroase ale anului conduc la o cerere
ridicată de forță de muncă  în domeniul agriculturii  fapt ce a condus ca exploatarea în agricultură să
înregistreze cel mai ridicat număr de victime identificate.

Ponderea victimelor exploatate sexual din total a fost de 44,3% din totalul victimelor identificate. Și
în această perioadă, exploatarea sexuală în locuințe private sau pe stradă a înregistrat un număr
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ridicat de victime identificate, cu o podere de 68,5% din totalul victimelor exploatate în industria
sexului.

Destinație

Profiturile ridicate generate de activități infracționale în state mai dezvoltate economic sau existența
unor prevederi legislative diferite orientează activitatea traficului de persoane în afara graniței.
Astfel, victimele traficate în afara României au avut o pondere de 57.5% din totalul celor identificate.
Pentru 7 cazuri  exploatarea a avut loc atât pe teritoriul țării noastre cât și în afara granițelor.

Principalele state de destinație au fost: Grecia, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Franța,
Austria. Harta destinației de mai jos   prezintă amplitudinea traficului de eprsoane, pe state de
destinație.
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În loc de concluzie


