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                  Copiii şi tinerii români sunt încă vulnerabili în faŃa ameninŃării traficului de fiinŃe umane, 
ne dau de ştire specialiştii, chiar dacă procentele anunŃate de Raportul AgenŃiei NaŃionale 
Împotriva Traficului de Persoane în august anul acesta arată o scădere a fenomenului faŃă de anii 
trecuŃi. Campania anti-trafic organizată recent în nord-vestul Ńării pentru a marca Ziua Europeană 
Anti-trafic a Ńinut cont de acest fapt şi a implicat 
aproximativ 5000 de elevi de liceu şi studenŃi din 
Cluj. Campania a fost organizată de o coaliŃie de ONG-
uri, între care şi World Vision, cărora li s-au alăturat 
instituŃii ca AgenŃia NaŃională Împotriva Traficului de 
Persoane, Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Cluj, 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Cluj.  
 
Evenimentul s-a derulat pe parcursul mai multor zile şi a 
inclus acŃiuni de informare şi prezentări de documentare 
în licee, distribuire de materiale informative în 
campusurile studenŃeşti, o campanie stradală 
informativă, proiecŃia filmului „Human Trafficking”,   
acŃiuni de conştientizare publică (flash mob), un concurs  
de desene în liceele din judeŃul Cluj cu titlul 
"Şi eu lupt împotriva sclaviei moderne!". Lucrările au fost expuse şi premiate la Centrul Cultural Francez 
din Cluj. Întreaga campanie a fost concentrată pe creşterea gradului de conştientizare în rândul tinerilor şi 
copiilor în ceea ce priveşte existenŃa şi riscul traficului de persoane având ca finalitate exploatarea prin 
muncă forŃată şi prostituŃie. Grupul Ńintă a fost constituit din elevi între 14 şi 19 ani, consideraŃi a fi 
vulnerabili în faŃa ameninŃării traficului de carne vie peste graniŃele Ńării dar şi în interior.  
 
„O parte dintre tinerii cu care am interacŃionat pe parcursul campaniei în şcoli au identificat exemple de 
persoane care au fost traficate în propriul cerc de prieteni...Tineri cărora li s-au promis locuri de muncă în 
Spania şi Italia, care au fost sechestraŃi şi transformaŃi în sclavi, nevoiŃi să cerşească pentru a se hrăni, 
ameninŃaŃi cu moartea dacă ar fi încercat să fugă sau să anunŃe poliŃia. Am fost impresionată de cât sunt 
de conştienŃi”, a declarat GraŃiela Angheluş, de la Centrul RaŃiu pentru DemocraŃie. 
“E bine că tinerii sunt informaŃi”, a mai adăugat aceasta, “însă există între ei încă un număr mare care 

cred ca traficul de persoane nu este o ameninŃare serioasă, că 
lucrurile nu se întâmplă în imediata lor vecinătate, ceea ce 
demonstrează nevoia de a continua aceste campanii de informare”.  
 
Tinerii au fost interesaŃi de mesajele cheie transmise de 
documentare  şi de istoriile împărtăşite de colegii lor. Au aflat 
despre modalităŃi de verificare a informaŃiei în cazul în care sunt 
abordaŃi pentru oferte de muncă în străinătate.  
 
Cel mai recent raport al AgenŃiei NaŃionale Împotriva Traficului de 
Persoane (ANITP), arată că în prima jumătate a lui 2009 
fenomenul traficului de persoane se află în declin faŃă de anul 
trecut. Cu toate acestea se înregistrează o creştere dramatică a 
procentajului de persoane traficate pentru cerşetorie, de la  7% in 
2008 la 17,5% în prima jumătate a lui  2009. Minorii se află în 

Imagine de la una din actiunile de constientizare 
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Lucrare premiata cu locul I la concursul 
de desene “Si eu lupt impotriva sclaviei 
moderne” 



categoria cea mai expusă la risc de a fi traficată pentru cerşetorie.  
 
“Sunt îngrijorată de două aspecte pe care le scoate în evidenŃă acest studiu: creşterea traficului intern, la 
care se adaugă creşterea numărului de minori traficaŃi”, a declarat Anamaria Simon, psiholog şi inspector 
de specialitate la Centrul Regional al ANITP.  “În orice situaŃie în care vorbim despre violenŃă şi 
constrângere, cifrele reprezintă doar vârful icebergului şi nu reflectă magnitudinea reală a fenomenului”, a 
comentat asupra studiului doamna Anamaria Simon.  “Cifrele aflate în scădere ne pot arăta că ne 
confruntăm cu o rafinare a tehnicilor de recrutare, cu forme mai ascunse şi astfel mai greu de detectat. 
Recrutorii sunt mai apropiaŃi de victime: pot fi prieteni, chiar şi părinŃi atunci când vorbim despre 
cerşetorie”, a continuat aceasta.  
 
Un raport dat publicităŃii în iunie 2008 de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii afirmă 
că “România continuă sa fie sursă, destinaŃie şi Ńară de tranzit pentru bărbaŃi, femei şi copii traficaŃi pentru 
exploatare sexuală şi muncă forŃată”. Studiul recunoaşte eforturile Guvernului român de a reduce traficul 
de fiinŃe umane însă în acelaşi timp afirmă că acesta nu respectă standardele minime pentru eliminarea 
traficului. 
 
 


