
O campanie localã de prevenire a traficului de femei, în varianta exploatãrii 
sexuale, iniþiatã de cãtre Agenþia Naþionalã Împotriva Traficului de Persoane 
– Centrul Regional Constanþa, Organizaþia World Vision România – Biroul 
Constanþa ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa, având ca 
partener media Radio Vacanþa

Traficul de persoane în scopul 
exploatãrii sexuale constituie o violare 

a drepturilor omului ºi un atentat 
la demnitatea ºi integritatea fiinþei umane. 

Dacã te afli în pericol, 
cere ajutorul unei persoane 

cu care intri în contact sau apeleazã: 

 0 800 800 678
Apel gratuit din România!

Sfaturi utile pentru prevenirea traficului de femei:

Nu crede în tot ce þi se promite!
Acceptã cu prudenþã ºi rezervã “poveºtile 
de succes”!
Nu-i lãsa pe alþii sã decidã pentru tine!
Verificã promisiunile primite ºi ocaziile pe 
care nu vrei sã le ratezi!
Nu subestima pericolul!
Nu fi naivã!
Evitã anturajele persoanelor dubioase!

Anunþã cu cine, unde ºi cum pleci din þarã!
Informeazã-te înainte de a pleca la drum!
Nu accepta sã pãstrezi secretã plecarea ta!
Nu accepta sã þi se plãteascã drumul cu 
împrumut!
Lasã rudelor tale copii dupã toate actele cu 
care pleci!
Nu da actul tãu de identitate sau paºaportul 
decât instituþiilor abilitate de lege! 

Ai primit o propunere de a lucra în strãinãtate?

TRAFICANÞII DE PERSOANE ÎÞI VÂND ILUZII 

VIAÞA TA POATE FI ALTFEL



Care sunt factorii de risc ce pot conduce la o situaþie 
de trafic de femei?

Care sunt principalele metode de recrutare a 
tinerelor fete/femeilor?

Cine sunt recrutorii/traficanþii de persoane?

Recrutorii/traficanþii de persoane pot fi persoane 
necunoscute, membri ai grupãrilor de criminalitate 
organizatã, sau proxeneþi.
 Victimele sunt adesea recrutate/traficate de 
persoane pe care le cunosc, care pot fi:

Prieteni/Cunoºtinþe
Vecini
Rude (pãrinþi, veri, unchi etc)
Parteneri/concubini

Nivelul redus de pregãtire educaþionalã ºi 
profesionalã
Condiþiile materiale precare
Problemele familiale: majoritatea victimelor 
provin din familii dezorganizate, numeroase, 
conflictuale, în care predominã consumul de 
alcool ºi violenþa domesticã
Lipsa unui loc de muncã
Anturajul
Dorinþa de a avea o viaþã mai bunã

Ofertã de muncã în strãinãtate /în þarã
Propunere de a lucra în prostituþie
Cãsãtorie de convenienþã
Rãpire
Vânzare
Propunere de cãlãtorie
Promisiunea unei relaþii de prietenie

Care sunt mijloacele utilizate de cãtre traficanþi 
pentru a menþine victima în situaþia de exploatare?

Profilul victimelor traficului de femei, în varianta 
exploatãrii sexuale

Ameninþãri la adresa victimelor sau a 
familiilor acestora
Violenþe fizice sau psihice
Constrângerea prin datorii
Confiscarea documentelor de identitate 
sau de cãlãtorie
Izolarea victimelor prin sechestrarea lor 
sau limitarea libertãþii de miºcare
Manipularea emoþionalã
ªantajul sau exercitarea de presiuni 

Sunt foarte tinere (14-20 de ani)
Provin atât din mediul rural, cât ºi din 
mediul urban
Majoritatea au studii gimnaziale
Provin din medii familiale disfuncþionale
Sunt recrutate în persoanã, în special de 
cãtre cunoscuþi/prieteni

Sã fie tratate cu respect 
Sã nu fie judecate pentru experienþa trãitã
Temerile ºi nevoile lor de protecþie sã fie 
luate în serios
Informaþii despre ce se va întâmpla
Posibilitatea de a lua decizii în cunoºtinþã de 
cauzã
Acces la asistenþã specializatã 
Pedepsirea celor vinovaþi

Odatã ieºite din trafic, victimele au nevoie: 
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