Ce pot face copiii/tinerii, dacă sunt subiectul
răpirii sau al vreunui abuz!
La orice vârstă copiii pot fi vulnerabili și cineva poate profita de vulnerabilitatea lor. Niște
informații simple, ca acestea le pot salva viața! Iată câteva tehnici simple pe care le poate învăța
orice puști ori puștoaică, chiar și de 5 ani!
1. Evită străinii!
Acesta trebuie să fie un sfat universal, pentru orice adult care ar putea aborda copilul tău!
Repetă-le des aceste lucruri: nu discuți cu persoane necunoscute, fie ele și de același sex, nu te duci
cu ei chiar dacă îți fac promisiuni sau folosesc numele părinților tăi ori alte motive, nu te urci în
mașina lor, nu iei de la ei mâncare, dulciuri sau băuturi, nu deschizi nimănui ușa cât timp noi,
părinții, nu suntem acasă!
2. Strigă după ajutor!
Învață-ți copiii, dacă se simt atacați sau obligați să facă ceva ori să meargă cu un străin, să
strige cât pot ei de tare și imediat după ajutor! Nu este suficient doar să țipe sau să plângă, pentru că
oamenii ar putea crede că este doar un copil cu toane care se află cu părinții săi. Să spună
explicit: „Ajutor!”, „Vrea să mă ia!”, „ Nu este tatăl meu!”, „ Nu este mama mea!”, „Ajutațimă!”, „Chemați Poliția!”, „Mă fură!”, „Omul acesta mă atinge!”etc..
3. Metoda agățării de piciorul agresorului
Este foarte utilă anti-răpire, chiar și la copiii foarte mici! Dacă un copil este tras spre agresor,
învață-l să se trântească imediat la picioarele agresorului, să-și prindă strâns brațele de un picior al
acestuia și, eventual, să încolăcească și picioarele în jurul celuilalt picior! Metoda asta va face ca
agresorul să piardă controlul asupra copilului și nici nu va putea să se deplaseze. Poate își va pierde
și echilibrul! Cu siguranță trecătorii vor observa că cel mic face ceva nefiresc. Deci, le va atrage
atenția! Aflat jos, copilul să strige tare după ajutor ca în metoda de mai sus!
Copiii se mai pot agăța strâns cu mâinile de un obiect fix din preajma lor, dacă nu ajung la piciorul
agresorului (un stâlp, o bicicletă, o balustradă, piciorul unui pat) sau chiar de piciorul unui alt
trecător căruia i se va atrage astfel atenția.
4. Metoda peștelui alunecos
Este utilă atunci când agresorul apucă copilul din spate și îi acoperă gura sau îl strânge în
zona gâtului. Este evident că în acest caz nu va putea striga după ajutor! Ce trebuie să facă? Să se
lase în jos mișcându-și mâinile și picioarele, ca un pește! Nu puterea copilului, ci mai mult forța de
gravitație va acționa în acest caz! Ajuns jos, să se întoarcă spre agresor cu fața și să-l lovească cu
picioarele, iar în același timp să strige după ajutor!
O tehnică asemănătoare este cea a „înotului”. Când observă că agresorul vine spre el, vrea
să-l atace, să-l apuce, copilul trebuie nu să-l împingă sau să încerce să-l lovească cu mâinile, ci săși miște brațele repede lateral ca la înot. Asta va preveni să fie apucat prea ușor în zona pieptului
sau gâtului și îi va da răgaz să strige după ajutor!
5. Mușcă și lovește!
Un adult nu va muri din cauza unei mușcături sau lovituri primite de la un copil, dar poate
temporar pierde controlul asupra lui dându-i ocazia să strige după ajutor ori chiar să fugă. Învață-ți
copilul să-l muște sau să-l zgârâie de mâinile, brațele cu care îl apucă, de față sau alte zone la care
ajunge.
Trebuie să lovească agresorul cu pumnii sau picioarele în locurile sensibile: în ochi, în zona
organelor sexuale (la bărbați), în gamba piciorului, la gât, sub bărbie, în coșul pieptului. Dacă este
ținut de mâini, îl poate lovi cu capul în nas, bărbie sau gură. Trebuie să profite de orice slăbire a
forței adversarului și să fugă.

6. În caz de răpire cu mașina
Poți sfătui copilul să încerce să se opună la două situații:
- fii sigur că nu ești urcat în mașina necunoscutului;
- fii sigur că nu te coboară din mașină (în cazul acesta putând fi transportat într-un loc în care poți
fi închis, abuzat etc).
Pentru a reuși asta, poate să se apuce cu mâinile strâns de o bară, un copac, un obiect din
jur, pentru a opri să fie tras în mașină. De asemenea, când agresorul deschide ușa mașinii, copilul
se poate prinde în spațiul dintre ușă și mașină, iar dacă geamul este deschis, se poate prinde de
marginea geamului. Poate folosi acea ocazie cât agresorul nu îl va putea trage ușor, pentru a striga
după ajutor.
Dacă se află sau a fost deja băgat într-o mașină pe scaunul de lângă șofer, poate băga un braț
prin volan să-l blocheze, asta provocând viteza redusă sau o direcție nefirească, atrăgând atenția
altor persoane. Poate să opună în acest mod rezistență și la coborâre, cu o mână prinsă de volan, în
timp ce lovește agresorul cu picioarele. În toate aceste cazuri să strige și după ajutor!
Dacă este pus pe bancheta din spate și are mâinile libere, poate să-i bage agresorului degetele
în ochi, să strige și să facă semne altor conducători auto prin geamurile laterale sau prin cel din
spate. Când agresorul oprește și deschide portiera să coboare, este o fereastră bună pentru copil să
deschidă portiera opusă și să fugă!

Traficul de ființe umane
Definiție = recrutarea, transportarea, adăpostirea sau primirea de persoane, prin amenințare sau prin
folosirea forței sau a altor forme de constrângere, prin răpire, escrocare, înșelăciune sau abuz de
putere, prin utilizarea unei poziții vulnerabile, prin darea sau primirea de bani sau de beneficii pentru
obținerea consimțământului unei persoane care are control asupra alteia, în scopul exploatării.
Din punct de vedere a drepturilor omului, traficul include:
- sclavia;
- munca forțată;
- prostituția forțată;
- abuzul de încredere;
- agresiunea fizică și psihică a persoanei;
- prelevarea de organe.
Factorii care generează și susțin traficul:
- sărăcia accentuată a victimelor;
- nivelul educațional scăzut;
- neîncrederea în sine;
- eșecurile în viață;
- migrația occidentalilor către Est;
- amatori de experiențe sexual.

STATISTICI PRIVIND RECRUTAREA:
46% din victimele traficului de persoane au fost recrutate de cunoștințe;
47% din victime au fost recrutate de partenerul de viață;
7% din victime au fost recrutate de vecini.
În traficul de ființe umane pot fi implicate persoanele fizice (agenți de recrutare,
contrabandiști, complici care au abuzat de poziția lor din cadrul autorităților administrative ale
statelor implicate), dar și persoane juridice (companii hoteliere, de spectacol, agenții de turism,
societăți de transport, firme de producție și distribuție de casete video, edituri, sex-shop-uri, companii
care oferă spectacole de strip-tease etc.).
-

INFORMEAZĂ-TE!
TELEFON HELP LINE: 0 800 800 678
http://www.antitrafic.ro/
Traficul de persoane începe cu promisiunea unei vieți mai bune! Din perspectiva victimelor,
traficul poate fi clasificat în funcție de natura abuzivă a actelor exercitate asupra lor și care vizează:
- aspectul social (abuz psihologic, fizic, atac sexual sau viol, supravegherea pentru
împiedicarea deplasării ori liberei circulații a victimelor, lipsa puterii de decizie, lipsa
accesului la servicii medicale, obligarea de a consuma alcool și droguri, avort forțat,
malnutriție, forțarea victimei să-și recruteze, la rândul ei, rudele sau prietenii);
- aspectul juridic (deposedarea de acte de identitate, posedarea și utilizarea de acte false,
amenințările cu predarea la poliție);
- aspectul economic (împovărarea cu datorii, neplată, reținerea unor plăți nejustificate).
Pot fi evidențiate următoarele forme ale traficului de ființe umane, în dependență de
scopul propriu-zis al traficului inițial:
1. Traficul de ființe umane, în special al femeilor și copiilor, cu scop de exploatare sexuală,
inclusiv:
- pentru organizarea prostituției;
- pentru organizarea practicării prostituției în unitățile militare sau în locurile de dislocare a
forțelor armate;
- pentru organizarea turismului sexual;
- pentru servicii pornografice (în special, folosirea copiilor de ambele sexe în acest scop);
2. Traficul de ființe umane în scop de exploatare prin sclavie, inclusiv:
- folosirea în munci istovitoare;
- folosirea în economia tenebră;
- folosirea în activități de producere a produselor ilegale sau de contrabandă;
- folosirea în lucrări casnice;
- munca copiilor (spălarea mașinilor, lucrări agricole etc.);
3. Traficul de ființe umane, în special al copiilor și invalizilor, în activitatea de cerșetorie,
cum ar fi:
- folosirea copiilor,
- folosirea invalizilor;
- „arenda” pruncilor pentru cerșetorie;
4. Căsătoriile în scop de exploatare, inclusiv folosirea sistemului „mirese prin poștă”:
- pentru folosirea persoanei în muncă casnică (menajeră etc.);
- pentru nașterea forțată a copiilor;
- pentru îngrijirea bolnavilor și vârstnicilor, copiilor etc.;
5. Traficul de copii în scopul impunerii la maternitate surogat, pentru reproducere;
6. Traficul de ființe umane în scopul prelevării și transplantării organelor și țesuturilor;
7. Traficul de copii în scopul adopției ilegale;
8. Traficul de ființe umane în scopul folosirii în conflicte armate;
9. Impunerea soldaților și deținuților la muncă forțată.

Din punctul de vedere al drepturilor omului, traficul de ființe umane include:
- sclavia
- munca forțată
- violența
- abuzul de încredere
- agresiunea fizică și psihică a persoanei.
Din perspectiva economică, traficul de ființe umane presupune:
- interese financiare
- rețele regionale și internaționale de trafic de ființe umane
- crearea condițiilor în care o persoană poate fi transformată în marfă
- circulația ilicită a banilor pe baza cărora se realizează traficul
- o stare de sărăcie accentuată a victimelor care se întorc în țară mai sărace decât au plecat,
unele chiar având datorii acumulate la plecarea în străinătate.
Numărul copiilor forțați să se prostitueze este foarte mare, iar fenomenul este semnalat de la
vârste foarte mici. Vârsta medie la care fetițele devin victime ale pieței sexului este de 12-14 ani, iar
la băieți este de 11-13. În Statele Unite, o țară pe care o considerăm mult mai avansată din perspectiva
legislației și protecției în domeniu, mai mult de 100.000 de copii sunt victimizați prin prostituție, în
fiecare an.
În România există 12 centre specializate exclusiv pentru copii români neînsoțiți care sunt
repatriați sau pentru victime ale traficului.
Pentru a te proteja de traficul de persoane trebuie mai întâi să fii informat despre modul
de operare, consecințele și ceea ce se întâmplă cu persoanele racolate!

SFATURI UTILE
 Nu da curs invitațiilor persoanelor necunoscute pe orice site de
socializare!
 Anunță familia atunci când pleci și unde pleci!
 Evită locurile de muncă în străinătate, care nu au detalii și nu îți dau
informații concrete cu privire la firma sau locul unde vei lucra!
 Nu te lăsa șantajat de nimeni!
 Pentru orice problemă există o rezolvare și persoane dispuse să te ajute!
TRAFICUL DE PERSOANE ESTE FAVORIZAT DE PROCESUL GENERAL
AL GLOBALIZĂRII ȘI DE UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE!!!
NEPĂSAREA NE FACE COMPLICI!

SĂ JUCĂM UN JOC SIMPLU- PRIVEȘTE IMAGINILE DE MAI JOS ȘI
RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA
CUI ACORZI ÎNCREDERE ȘI CUI NU?

CUI ACORZI ÎNCREDERE ȘI CUI NU ?

Mama: Câteodată demodată, uneori prea severă. De multe ori ți se pare că nu te înțelege. Totuși, în
chestiuni grave, mama rămâne cel mai apropiat și mai dezinteresat prieten. Ea este cea mai potrivită
confidentă și sfatul ei îți poate fi de mare ajutor!
Grad de încredere: 98 %
Eficiență: 98 %
Diriginta: De multe ori, dirigintele este cel mai la îndemână sfătuitor al tău. Nu ezita să-i împărtășești
orice temere sau să-i ceri sfatul! Deși nu crezi, experiența sa de viață te-ar putea ajuta foarte mult.
Grad de încredere: 92 %
Eficiență: 90 %
Asistenta socială: În ultimii ani, asistenții sociali au avut un rol important în lupta împotriva
traficanților de ființe umane, cu rezultate excelente pentru reintegrarea victimelor. Apelează cu
încredere la ajutorul lor ori de câte ori este nevoie!
Grad de încredere: 96 %
Eficiență: 96 %
Polițistul: În ultimii ani, una dintre cele mai active și eficiente instituții implicate în lupta cu
traficanții de carne vie este Poliția. Nu ezita să contactezi un polițist de la central zonal de combatere
a crimei organizate atunci când ai un indiciu că s-ar putea produce o racolare.
Grad de încredere: 95%
Eficiență: 90 %
Colega de bancă: Traficanții se folosesc de apropierea dintre tinere pentru a-și extinde rețeaua.
Încrederea în colega de bancă este una dintre păcălelile cel mai des folosite de traficanți!
Grad de încredere: 70 %
Eficiență: 55 %
Chiulangioaica: S-a constatat că fetele care lipsesc de la școală au mai mult timp liber și, deci, mai
multe șanse să întâlnească persoane nepotrivite. Ele pot deveni o țintă specială pentru traficanții de
carne vie! Independența este un lucru bun, dar aveți grijă ce faceți cu ea!
Grad de încredere: 24 %
Eficiență: 78 %
Verișoara de la țară: Traficanții de carne vie speculează cu brio nivelul mai scăzut de trai, lipsa
posibilităților de angajare și, poate, naivitatea fetelor de la sat. Mai mult de jumătate dintre victime
provin din mediul rural.
Grad de încredere: 30 %
Eficiență: 75 %
Cocheta: Multe dintre fetele care „se respectă” sunt convinse că străinii sunt mult mai generoși cu
partenerele de viață. Este dovedit faptul că în spatele multor anunțuri matrimonial de genul „Italian
bogat, caut domnișoară…” se află traficanți de ființe umane!
Grad de încredere: 25 %
Eficiență: 85 %
Domnul bine: Domnul bine, de multe ori deghizat î nom de afaceri serios care oferă slujbă „afară”,
s-a dovedit deseori a fi mână în mână cu rețelele informaționale de trafic. Nu vă încredeți în aparențe!
Dacă vreți să lucrați în străinătate, asigurați-vă că plecați legal!
Grad de încredere: 14 %
Eficiență: 76 %
Fata de la parter: Cercetările arată că tinerele care locuiesc la bloc în orașele mari sunt o țintă
preferată a traficanților de ființe umane. Curios, dar fetele care stau la etajele inferioare par a fi mai
expuse riscului de a fi racolate!
Grad de încredere: 50 %
Eficiență: 55 %

Doamna Mimi: Doamna Mimi este o altă „găselniță” a traficanților. Ei se folosesc adesea de
mijlocitori care nu trezesc bănuieli: doamne cumsecade, săritoare, dispuse oricând să tea jute să pleci
din țară…
Grad de încredere: 10 %
Eficiență: 78 %
Șoferul: Unii șoferi pot face parte din bandele interne sau multinaționale de migrare clandestină sau
traffic. La prima vedere, firmele la care lucrează au drept obiect de activitate „transportul persoanelor
și al mărfurilor”. Aveți grijă să nu ajungeți un alt transport de marfă!
Grad de încredere: 9 %
Eficiență: 88 %
Chelnărița: Una dintre meseriile cu gradul cel mai mare de expunere la traficul de ființe umane este
aceea de chelner. O chelnăriță întâlnește, în medie, o sută de oameni pe zi. Fiți atente! Nu toți aceștia
își doresc o conversație nevinovată!
Grad de încredere: 98%
Eficiență: 98 %
Valutistul: Există legături dovedite între traficanții de carne vie și alte „ocupații la negru”, cum ar fi
cea de schimbător de valută. Este bine să știți că valutiștii pot fi informatori ai traficanților. Nu
împrumutați niciodată bani de la ei și stați departe de lumea lor!
Grad de încredere: 5 %
Eficiență: 65 %

SUNTEM ONLINE, PENTRU VOI!
Sperăm că acest material v-a plăcut și îl considerați util!
Echipa de Proiect

“FIINŢELE UMANE NU AU PREŢ!”
Asociația Act Integration -Liceul Tehnologic “Decebal” -CJRAE Mehedinți
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