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Fenomenului migra]iei ilegale [i specificul
lui în România

[The illegal migration phenomenon and his
specificity for Romania]

PhD Marius Iulian PREDESCU
 Sociologist - Psichologist

Center of Psicho-sociology MIRA
e-mail: pmi.marius@gmail.com

Abstract

Romania is now a frequent aim of the emigration plan, becoming itself a real
turn-table for this phenomenon, a condition witch depends of many internal and
external factors.

The traffic of human beings is more and more getting a phenomenon of
international features.

Keywords: Origin (native) Land, transit land, destination Land, trafficker,
victimized people.

Situarea ei la încruci[area unor importante artere interna]ionale de transport [i
comerciale face ca România s\ se confronte în modul cel mai serios cu tendin]ele
tranzit\rii sau imigra]iei temporare a unui num\r din ce în ce mai însemnat de
persoane (pornite din sud-estul Asiei, Orientul Apropiat ori Africa). În sustinerea
acestei observa]ii este suficient a se men]iona c\ dac\, dup\ 1990, volumul
traficului de c\l\tori care au trecut legal frontiera a inregistrat o dezvoltare de
circa 15 ori, num\rul str\inilor care au încercat s\ treac\ fraudulos frontiera a
crescut de 200 de ori fa]\ de perioada anterioar\ anului 1989.

Proliferarea fenomenului migra]ionist a f\cut ca num\rul ]\rilor cu poten]ial
migrator s\ creasc\ la 85, iar posibilitatea de deplasare a resortisan]ilor acestor
]\ri s\ fie facilitat\ de existen]a mijloacelor de transport ultra moderne. În aceasta
situa]ie, România este tot mai vizat\ de fluxurile de migran]i, devenind o adevarat\
plac\ turnant\, pozi]ie la care contribuie mai mul]i factori externi [i interni.

Working together
www.asistentasociala.ro
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Factori externi:
- perpetuarea conflictelor (armate [i etnice);
- teritoriul ex-sovietic a devenit extrem de penetrabil, trecerea fiind relativ

u[oar\ pentru c\l\uzele organizate în filiere interna]ionale;
- pre]urile mai reduse practicate de companiile ruse[ti de avia]ie pentru

cet\]enii din ]\rile cu poten]ial migrator [i eliberarea cu foarte mare
u[urin]\ a vizelor de intrare în Rusia [i Ucraina;

- existen]a pe teritoriul Moldovei [i al Ucrainei (ca [i pe cel al Rusiei) a
unor re]ele care cunosc posibilitatea trecerii frauduloase a frontierei cu
România, având în componen]\ foste cadre de gr\niceri, care [tiu bine
segmentele de frontierd\ u[or penetrabile;

- persisten]a discrepan]elor între procedurile acord\rii vizelor în spa]iul
Uniunii Europene [i cele din ]\rile Europei centrale [i de est;

- atitudinea tolerant\ a autorit\]ilor statelor din flancul estic (Rusia,
Ucraina, Moldova) fa]\ de fluxurile de migran]i vizeaz\ tocmai evitarea
responsabilit\]ilor ce decurg din conven]iile interna]ionale pentru
acordarea de asisten]\ material\ grupurilor de migran]i [i aplicarea
m\surilor de returnare a migran]ilor ilegali.

Deci neimplicarea autorit\]ilor ]\rilor vecine men]ionate în eforturile de com-
batere a migra]iei ilegale face ca Romania se perceap\ întreaga amploare a efec-
telor fenomenului migra]iei ilegale din zon\:

- recesiunea economic\ resim]it\ în multe zone ale globului favorizeaz\ ex-
tinderea [i diversificarea (ramificarea) criminalit\]ii organizate (re]ele de trafic
ilicit de stupefiante [i alte materiale prohibite), care speculeaz\ fluxurile de
migranti pentru tranzitarea unor t\ri, între care [i România;

- nereu[ita politicilor de ,,imigrare pe cote” adoptate de c\tre ]\rile ocidentale
care, confruntate cu recesiunea economic\, au redus continuu necesarul de for]\
de munc\ ce se asigura cu muncitori migran]i;

- u[urin]a (rapiditatea) comunica]iilor spre ]\rile occidentale e perceput\ ca o
îmbiere de c\tre migran]i;

- indiferen]a ]\rilor de origine fa]\ de migrarea propriilor cet\]eni, chiar fa-
cilitarea acestui fenomen (cazul Turciei, Albaniei);

- absen]a cerin]ei vizei între România [i unele ]\ri vecine face ca frontiera ]\rii
noastre s\ fie considerat\ drept virtual\ grani]\ liber\, cu efect încurajator pentru
migra]ia ilegal\.
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Factori interni:
- existen]a în ]ara noastr\ a unui num\r însemnat de cet\]eni str\ini

proveni]i din Orientul Apropiat, atra[i de complexul proses al tranzi]iei
econormice, creeaz\ imigran]ilor impresia c\ România ofer\ un mediu
favorabil;

- greut\]lle tranzi]iei, corelate cu ritmul în care se realizeaz\ armonizarea
legisla]iei cu reglement\rile comunitare sunt considerate situa]ii
favorabile de c\tre migran]i, inclusiv de c\tre emisarii criminalit\]ii
interna]ionale;

- atitudinea ospitalier\ (tradi]ional\) a românilor fa]\ de str\ini este
considerat\, de asemenea, o situa]ie favorabil\ de c\tre migran]i;

- implicarea unor cet\]eni romani, indeosebi romi, în diferite fapte ce ]in
de criminalitatea organizat\ constitute un adevdrat cap de pod pentru
trafican]ii de migran]i;

- dispropor]ia tot mai evident\ dintre num\rul vizitatorilor str\ini [i
ofertele reale pentru turism, fapt ce denot\ c\ viza turistic\ e folosit\ ca
un mecanism comod pentru intrarea legal\ în Romania a unor fal[i turi[ti,
între care [i virtual migran]i;

- în zonele de frontier\, unii români [i-au creat un adev\rat mijloc de trai
sco]ând bani din disperarea migran]ilor.

În percep]ia migran]ilor, România este o ]ar\ deosebit de accesibil\ [i de
tolerant\. Un migrant interesat poate avea acces la o varietate de informa]ii, atât
oficiale, cât [i neoficiale. Se în]elege c\ informa]iile oficiale îi sunt mai putin
atractive, de multe ori chiar potrivnice, pe când informa]iile neoficiale sunt
ademenitoare [i pentru -migran]i, întrucât majoritatea acestor informa]ii sunt
lansate chiar de trafican]i sau escroci care speculeaz\ cu abilitate naivitatea unor
persoane neinformate sau care, ignor\ informa]iile oficiale. Desigur, trafican]ii nu
intr\ în contact direct cu poten]ialii migran]i, ci recurg, de regul\, la diferi]i
intermediari sau prin anumite anun]uri subtile în rubricile de mic\ publicitate din
ziare. Din analiza efectuat\ de organele specializate rezult\ c\ str\inii care încearc\
s\ treac\ fraudulos frontierele recurg la serviciile unor astfel de trafican]i or-
ganiza]i în filiere care, contra unor însemnate sume de bani, le procur\ documente
false ori îi trec clandestin peste frontiere. În ultimii ani, Rom=nia se confrunt\ în
egal\ m\sur\ cu emigrarea propriilor cet\]eni [i cu afluxul imigra]ionist provenit
din ]\rile subdezvoltate (pentru care spectrul s\rdciei [i instabilitatea constitute
principalele cauze ale fenomenului). Dat\ fiind complexitatea problematicii mi-
gra]iei ilegale, dup\ sensul de desf\[urare al migra]iei, România se prezint\ într-
o dubl\ ipostaz\: 1) ca ]ar\ de origine; 2) ca ]ar\ de tranzit.

TEORII DESPRE...
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România – ca ]ar\ de origine a migran]ilor

Cu coate c\ prin firea [i bogatele sale tradi]ii poporul român nu are voca]ia
emigr\rii, în ultimul timp se constat\ c\ un num\r însemnat de români pleac\ în
mod ilegal spre „p\mântul f\g\duin]ei” (cei mai mul]i în Germania, Fran]a, Italia
[i Spania). Aceste plec\ri genereaz\ serioase probleme atât ]\rilor gazd\, cât [i
României, datorit\, în principal, eforturilor financiare ocazionate de repatrierea
,,fiilor r\t\citori”. Costul return\rii migran]ilor clandestini este de ordinul sutelor
de euro de persoan\, unii dintre ace[tia fiind prelua]i în postura de infractori.
Imigran]ii prin[i de autorit\]i muncind „la negru” sunt returna]i în ]ara de origine
o data cu aplicarea interdic]iei de a reveni în acet\ ]ar\. Cet\]enii români returna]i
într-o astfel de situa]ie risc\ [i ei m\sura suspend\rii dreptului la libera circula]ie,
pe o perioad\ de câteva luni sau ani. Potrivit datelor statistice, între emigran]ii
români ponderea o formeaz\ b\rba]ii tineri între 20 [i 35 de ani, nec\s\tori]i, care
nu vor s\ emigreze definitiv, ci o anumit\ perioad\, în care s\ reu[easc\ s\
agoniseasc\ bani ori alte valori în vederea demar\rii unor afaceri în România.
Majoritatea nu are calificare înalt\, mizând pe prestarea de munc\ fizic\ grea.
[ansele de reu[it\ ale emigran]ilor ilegali români s-au diminuat dramatic în ultimul
timp, pentru c\, într-un procent masiv (aproximativ 90), îi a[teapt\, dac\ nu
returnarea imediat\, deten]ia într-un centru de imigran]i ilegali, ajungându-se la
întocmirea formalit\]ilor de repatriere. Pentru unii, aceste formalit\]i pot dura o
lun\ sau chiar dou\. Nu de pu]ine ori, actul emigr\rii interfereaz\ cu sfera cri-
minalit\]ii organizate. Între emigran]ii români, o pondere însemnat\ o au romii,
care sunt considera]i de c\tre autorit\]ile unor state a fi cei mai ,,activi”: Austria,
Germania, Fran]a, Spania, Anglia, Polonia, Cehia; ei se dedau la diferite delicte,
în special cer[itul profesional sau alte activit\]i infrac]ionale prin care ob]in
profituri însemnate. F\r\ a absolutiza rolul factorului economic în determinarea
fenomenului migra]ionist, contextul actualei evolu]ii a vie]ii interne [i inter-
na]ionale face s\ persiste influen]ele emigra]ioniste [i, inevitabil, recurgerea la
emigra]ia ilegal\ din partea multor cet\]eni români.

România – ca ]ar\ de tranzit [i spa]iu tampon pentru migran]i

În urma lu\rii m\surilor restrictive ferme de c\tre ]arile occidentale – în materie
de imigrare –, Rom=nia a devenit mai mult decât ]ar\ de tranzit pentru migran]i.
Fermitatea m\surilor antiimigra]ioniste adoptate de statele comunitare a imprimat
noi conota]ii fenomenului migra]ionist, percep]ia României fiind acum mai pro-
fund\. }ara noastr\ s-a transformat într-un spa]iu de acumulare pentru migran]ii
porni]i c\tre o ]ar\ occidental\. Aceast\ nou\ ipostaz\ rezult\ atât din forma direct\
a migra]iei ilegale (intrarea clandestin\ pe teritoriul României), cât [i din cea
indirect\ (cei intra]i legal în ]ar\ [i a c\ror [edere a devenit ulterior ilegal\). Deci,
în ambele forme de migra]ie ilegal\ (direct\ [i indirect\), str\inii respectivi stau
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ilegal în ]ara noastr\ în vederea ajungerii într-o ]ar\ dezvoltat\. În ultimul timp se
înregistreaz\ o intensificare a activit]\ii infrac]ionale desf\[urate de re]elele de
trafican]i care se ocup\ cu trecerile ilegale prin România a unor grupuri de
emigran]i racola]i din ]\rile lor [i deplasa]i spre Europa de vest (de regul\, pe ruta
Singapore – Moscova – Chi[in\u). Pentru a-[i asigura reu[ita opera]iunilor clan-
destine, trafican]ii, organizeaz\ riguros toate condi]iile, stabilind punte de sprijin
sigure pe traseele tranzitate [i, în func]ie de nivelul taxei încasate, ofer\ multiple
servicii de consultan]\ – cum s\ se comporte [i s\ procedeze migran]ii în diferite
situa]ii (spre exemplu, distrugerea documentelor). Astfel, pentru a ca[tiga cre-
dibilitate în fa]a ,,clien]ilor”, trafican]ii îi înva]\ pe migran]i cum s\ procedeze
pentru solicitarea azilului, argumentandu-le c\, dac\ ar fi depista]i, nu mai risc\ s\
fie expulza]i de autorit\]i (deoarece apar înregistra]i ca solicitan]i de azil), ci,
eventual, abia dup\ perioada de solu]ionare a cererii. Din practic\ rezult\ ca
anumite re]ele de trafican]i (migran]i) sunt preocupate ]i de folosirea canalelor
turistice. Unele societ\]i comerciale, având ca obiect de activitate turismul, tran-
sport\ persoane interesate s\ ajungd în Occident, organizând deplasarea acestora
cu autocarele unor firme transportatoare. Modalit\]ile concrete de ac]iune a fi-
lierelor de trafican]i difer\ în func]ie de itinerarele de deplasare, na]ionalitatea
(componen]a) grupurilor, posibilit\]ile migran]ilor, destina]ia final\ [.a. Ace[ti
migran]i sunt grupa]i, de regul\, în anumite zone din apropierea sau la periferia
ora[elor Bucure[ti ([oseaua Giurgiu-Bucure[ti), Arad, Timi[oara, Oradea.

Consecin]e negative ale migra]iei ilegale pentru România sunt:
- influen]area negativ\ a pie]ei for]ei de munc\ cu preponderen]\ în domeniul
comer]ului [i serviciilor, prin practicarea unor activit\]i ilicite, de regul\ la
firmele unor cona]ionali, dar [i a ,,muncii la negru”, situa]ie ce devine
critic\, în condi]iile ratei [omajului;

- posibilitatea de a se infiltra [i ac]iona pe teritoriul Rom=niei a unor grup\ri
de factur\ terorist\ sau antina]ional\ (prin crearea unor sisteme de cumulare
de fonduri, de preg\tire logistic\ [i doctrinar\ ori prin declan[area unor
ac]iuni violente);

- situa]ia critic\ a migran]ilor face ca ace[tia s\ fie recruta]i cu u[urin]\ de
structurile crimei organizate [i implicate în trafic de droguri, de arme [i
muni]ii, de autoturisme furate sau de persoane;

- prin acest gen de consecin]e, migra]ia reprezint\ un import benevol de
criminalitate;

- posibilitatea transmiterii de c\tre migran]i a unor boli specifice zonelor din
care provin (mul]i dintre ei fiind contamina]i [i eludând sistemele de pro-
tec]ie social\);

- suportarea de c\tre statul român a unor cheltuieli impov\r\toare pentru
retunarea migran]ilor ilegali în ]\rile de origine – pe lâng\ cele ce ]in de

TEORII DESPRE...
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cazare, între]inere [i asisten]\ acordat\ solicitan]ilor de azil [i str\inilor care
au dobândit statutul de refugiat;

- prezen]a [i consolidarea unor ,,comunit\]i” de migran]i pe teritoriul na-
]ional care, prin caracterul eterogen (din punct de vedere etnic, religios,
educa]ional), fac dificile rela]iile cu localnicii, riscând s\ degenereze în
surse de conflict, atât între grupurile de str\ini, cât [i între ace[tia [i cet\]enii
autohtoni;

- tendin]a a numero[i migran]i de a încerca s\ dobândeasc\ mijloacele de
între]inere prin s\vâr[irea de infrac]iuni – de multe ori cu implicarea unor
elemente infractoare autohtone.

Imigra]ia ilegal\ reprezint\ o surs\ de pericole pentru siguran]a statului, prin
efectele perturbatoare asupra principalelor domenii ale societ\]ii române[ti; astfel
sunt afectate structura demografic\ [i pia]a locurilor de munc\, la care se adaug\
înt\rirea economiei subterane [i proliferarea criminalit\]ii. Aceast\ categorie de
persoane prezint\ riscul de a deveni un pericol pentru ordinea public\, starea lor
precar\ predispunându-le la comiterea de fapte infrac]ionale. Încercarea de fo-
losire a teritoriului României ca spa]iu de manevr\ pentru migra]ia ilegal\ pro-
voac\ nu numai efecte negative în planul climatului social, al ordinii publice [i al
situa]iei economice, dar [i serioase repercusiuni asupra intereselor României, prin
ingreunarea demersurilor oficiale f\cute în vederea facilit\rii c\l\toriilor cet\-
]enilor români în spa]iul comunitar ([i nu numai). ]\rile Uniunii Europene au
ini]iat programul intitulat ,,Ac]iunea Comun\”, la a c\rei sus]inere au r\spuns [i
autorit\]ile române printr-o serie de m\suri pertinente, între care men]ion\m:

- s-a introdus obligativitatea ob]inerii vizei de tranzit prin zonele interna]ionale
ale aeroporturilor deschise traficului interna]ional;

- s-au suspendat unilateral acordurile de desfiin]are a vizelor de intrare în
Romania încheiate cu statele cu poten]ial migrator, introducând pentru titularii de
pa[apoarte simple obligativitatea invita]iilor [i a garan]iilor bancare. Aceasta
reprezint\ o m\sur\ cu caracter protec]ionist, vizând stoparea migra]iei ilegale
prin dublarea m\surilor de precontrol;

- m\suri ferme de securizare a frontierelor.

Principalele rute ale migra]iei ilegale

Din cazuistica existent\ la nivelul Poli]iei de Frontier\ [i din modul de ac]iune
al grupurilor de migran]i care au ac]ionat la frontierele României se desprind
urm\toarele rute principale ale migra]iei ilegale:

– ruta nord-vestic\ - ]\rile din sudul Asiei Centrale - India, Bangladesh, Sri-
Lanka, Pakistan, Afganistan - spa]iul ex-sovietic - Ucraina - nord-vestul -
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României (zone T\rna-Mare, Halmeu) [i pe Triplex Confinium spre Ungaria
spa]iul Schengen;

– ruta estic\ - ]\rile din sudul Asiei Centrale - India, Bangladesh, Sri-
Lanka, Pakistan, Afganistan, Iran, Irak, - spa]iul ex-sovietic - Republica
Moldova - România;

– ruta balcanic\ - sudic\ - ]\rile din Orientul Mijlociu [i Apropiat - Turcia
- Bulgaria - România; de regul\ aceast\ rut\ folose[te ascunderea în mij-
loacele rutiere de transport de marf\ pentru trecerea frauduloas\ a frontierei.

Odat\ ajun[i în România, cet\]enii str\ini se regrupeaz\ în Bucure[ti, la Oficiul
Na]ional pentru Refugia]i, unde solicit\ azil. Profitând de faptul c\ procedura de
acordare a azilului dureaz\ luni de zile, ace[ti cet\]eni str\ini organizeaz\ cu
ajutorul unor cona]ionali care [i-au reglementat [ederea Romania [i încearc\ s\
treac\ ilegal frontiera în Ungaria [i de acolo în spa]iu Schengen.

Principalele etape parcurse, de regul\, de filierele migra]iei ilegale:
- racolarea candida]ilor (cei care doresc s\ emigreze [i care dispun de

sumele pretinse de trafican]i);
- formarea (completarea) grupurilor de migran]i ilegali [i preg\tirea

documentelor false de identitate;
- deplasarea în ]\rile de tranzit (a[teptare), de regul\ pe canalele turistice

sub forma c\l\toriilor pentru: studii, diferite activit\]i economice sau a
c\l\torillor în tranzit;

- gruparea [i g\zduirea temporar\ pe teritoriul ]\rilor de tranzit a
migran]ilor, precum [i elaborarea legendelor [i asigurarea documentelor
de identitate (falsificate);

- stabilirea direc]iilor de deplasare, a mijloacelor de transport ce urmeaz\
a fi folosite, a procedeelor de intrare ilegale în celelalte ]\ri (România,
Bulgaria, Ungaria) [i stabilirea m\surilor suplimentare pentru eventuate
situa]ii ce ar putea influen]a derularea opera]iunii respective;

- traversarea celorlalte ]\ri de tranzit, intrarea [i instalarea în ]ara de
destina]ie.

Pe lâng\ etapele prezentate, mai putem remarca [i unele metode [i procedee
utilizate de trafican]ii de migran]i:

- prin ,,bun\voin]a” unor func]ionari de la ambasadele statelor vizate de
migran]i, ob]in vize de intrare/tranzit cu caracter colectiv, în scop turistic,
iar ulterior, dupe ajungerea la destina]ie, r\mân clandestin;

- folosirea abuziv\ a drepturilor [i legisla]iei privind statutul refugia]ilor
pentru migr\ri ilegale, abuzând de institu]ia azilului, a[teptat\ uneori ani
întregi pentru a ajunge în Occident (timp în care practic\ anumite
activit\]i ilicite);

TEORII DESPRE...
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- studierea (tatonarea) modului de ac]iune al organelor de control la
frontier\ pentru a risca cât mai pu]in la trecerea frauduloas\ a frontierei;

- re]elele de c\l\uze se organizeaz\ în sistem de ,,releu” prin preg\tirea
prealabil\ a migran]ilor, care, înc\ de la începutul deplas\rii, se îndreapt\
spre zonele bine precizate;

- comportamentul violent al unor c\l\uze pentru a permite migran]ilor s\
fug\.

Tendin]a de acutizare a fenomenului migra]iei ilegale este perceput\ din plin
de România (îndeosebi la frontierele sudice [i estice, pentru intrare, iar la frontiera
vestic\ [i nord-vestic\ pentru ie[ire). În încercarea de a-[i masca ac]iunile ilicite,
trafican]ii str\ini care opereaz\ [i pe teritoriul ]\rii noastre, recurg la trucul devenit
clasic – c\s\toria cu un cet\]ean român – dup\ care stabilirea domiciliului devine
un lucru firesc. În ceea ce priv[te procedeul uzitat de trafican]ii de migran]i pentru
a ob]ine vize în alb prin ,,bundvointa” unor func]ionari ai ambasadelor, se poate
spune c\ în ]ara noastr\ au fost depistate multe asemenea cazuri. Întrucât vizele
cele mai c\utate [i mai bine pl\tite sunt ale statelor din spa]iul Schengen, mai
multe ambasade ale unor state (Olanda, Belgia, Italia [i Germania) au semnalat
autorit\]ilor române furtul a mii de vize.

Principalele m\suri prin care statele comunitare î[i armonizeaz\ eforturile de
combatere a migra]iei ilegale sunt:

- omogenizarea reglement\rilor statelor membre prin adoptarea unei politici
antimigra]ioniste, constând în subordonarea politicii de vize (inclusiv
pentru tranzit) intereselor legate de securitate;

- aplicarea unor sanc]iuni penale interna]ionale pentru trafican]ii de
persoane;

- implicarea personalului agen]iilor de transport pentru a-[i asuma sarcini pe
linia combaterii migra]iei ilegale;

- returnarea rapid\ a tuturor str\inilor care au intrat ilegal sau c\rora nu li s-
a acordat azil;

- schimbul interna]ional de informa]ii;
- colaborarea interna]ional\ cu ]\rile de origine [i de tranzit;
- consolidarea colabor\rii cu aceste categorii de ]\ri prin programele PHARE

(sistem de sprijin financier pentru combaterea migra]iei);
- continuarea procesului Schengen prin incheierea Tratatului de la

Maastricht, ca un pas important, cu valoare de model de drept umanitar
(în domeniu) prin stabilirea unui tratament coerent, armonios [i uman
pentru to]i azilan]ii.
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Politica antiimigra]ionist\ adoptat\ de ]\rile occidentale s-a concretizat în dou\
modalit\]i de tratare a imigra]iei prin:

- expulzarea în ]ara de origine a imigran]ilor pe cheltuiala guvernului care ia
aceast\ m\sur\;

- retrimiterea în ]ara vecin\ ale c\rei frontiere au fost trecute fraudulos, în
deplasarea spre ]\rile occidentale (principiul return\ii în prima ]ar\ sigur\ a
solicitan]ilor de azil).

Efectele acestei practici se resimt [i asupra Rom=niei, mai ales prin exploatarea
acestui fenomen de c\tre reprezentan]ii criminalit\]ii transfrontaliere, mul]i dintre
cei expulza]i reintrând în mod clandestin în tara. ]int\. Contracararea eficient\ a
fenomenului migra]iei ilegale presupune o puternic\ sus]inere interna]ional\ printr-
un complex de m\suri juridice, administrative, logistice [i chiar de mediatizare, la
a c\ror realizare s\ fie angrenate nu numai statele, ci [i ceilal]i factori sau or-
ganiza]ii care intr\ în contact cu aceast\ categorie de migran]i: transportatori,
firme de turism, func]ionari – diplomatici/consulari, personalul din punctele de
control pentru trecerea frontierei.

Traficul de persoane

A[a cum este formulat în Protocolul Na]iumlor Unite – Conven]ia de la Palermo,
2000 – [i în Legea privind prevenirea [i combaterea traficului de persoane,
infrac]iunea în cauz\ reprezint\ „recrutarea, transportarea, transferarea, ad\pos-
tirea sau primirea de persoane, prin amenin]are sau prin utilizarea for]ei sau a
altor forme de constrângere, prin r\pire, escrocare, în[el\ciune sau abuz de putere,
prin utilizarea unei pozi]ii vulnerabile, prin darea sau primirea de bani sau de
beneficii pentru ob]inerea consim]\mântului unei persoane care are control asupra
alteia, în scopul exploat\rii. Exploatarea include cel pu]in prostitu]ia sau alte
forme de exploatare sexual\, munc\ sau servicii for]ate, sclavia sau practici
similare sclaviei, servitutea sau prelevarea de organe”. Traficul de carne vie
reprezint\ o form\ de criminalitate transfrontalier\, prin care indivizi f\r\ scrupule
recruteaz\, c\l\uzesc, g\zduiesc, organizeaz\ re]ele [i fac traffic cu fiin]e umane.
Ace[tia se fac vinova]i de înc\lcarea drepturilor fundamentale ale omului, prin
impunerea unei forme de sclavie modern\. Aceast\ form\ de criminalitate produce
milioane de drame omene[ti. Prezent mai ales în zonele afectate de conflicte [i în
statele confruntate cu dificult\]i economice, traficul cu fiin]e umane a cuprins [i
Romania, atât ca ]ar\ de origine cât [i de tranzit al victimelor. Oricât de crud\ ar
p\rea al\turarea celor doi termeni „trafic” [i „fiin]e umane”, ea este real\: fiin]ele
umane sunt reduse la condi]ia de marf\, vândute [i revândute din ce în ce mai

TEORII DESPRE...
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scump ca simple obiecte [i exploatate. Cunoscut [i sub numele de sclavie modern\,
acest gen de trafic reprezint\ o amenin]are pentru libertatea, integritatea fizic\ [i
psihic\, precum [i pentru via]a celor care îi cad prad\. În România, victimele sunt
racolate cu predilec]ie din rdndul tinerelor femei cu vârste cuprinse între 14 [i 33
de ani în majoritatea cazurilor ele sunt fo]ate s\ accepte exploatarea sexual\, dar
[i alte forme de servitute. Traficul de carne vie cu tinere [i copii se ridic\, numai
în Europa, la cifra de 300 000 de victime anual. Acest fenomen cunoa[te în
decursul evolu]iei sale mai multe faze. Prima verig\ o reprezint\ recrutarea.
Acesta este momentul în care o persoan\ ,,binevoitoare” ademene[te victima cu
promisiuni mincinoase [i o determin\ pe aceasta s\-[i sea acordul. Activitatea se
realizeaz\ fie direct de c\tre recrutor, fie prin intermediul anun]urilor din ziare,
sub pretextul unor slujbe onorabile în str\in\tate, cum ar fi cele de baby-sitter,
osp\t\ri]\, menajer\, chelner, dansatoare, în schimbul unor venituri importante.
Exist\ cazuri în care victimele sunt r\pite de pe strad\, r\pitorii profitând de
cazurile în care tinerele au o situa]ie material\ modest\ [i despre care de]in
informa]ii c\ provin din familii dezorganizate, contând pe faptul c\ nimeni nu se
va interesa de dispari]ia lor. Urmeaz\ apoi transportul, care este organizat de c\tre
recrutor. Acesta are loc la scurt timp dup\ ob]inerea acordului, astfel încât victima
s\ nu aib\ timp s\ se r\zgândeasc\. A treia faz\ o reprezint\ trecerea ilegal\ a
frontierei, victima [i recrutorul fiind înso]ite de c\tre o c\l\uz\. Vânzarea este
etapa în care victimele sunt transformate for]at în marf\, acestea con[tientizând
abia scum pericolul. Exploatarea victimelor este faza în care acestea sunt supuse
unor tratamente inumane [i exploatate sexual în regim de sclavie. Traficantul este,
în general, o persoan\ tân\r\, îmbr\catd\ îngrijit, f\r\ a afi[a neap\rat bog\]ie.
Face impresie bun\, având ma[in\, telefon mobil etc. Nu îi lipse[te puterea de
convingere [i poveste[te despre propria lui reu[it\ sau a altora care au plecat la
munc\ în str\in\tate. Poate fi b\rbat sau femeie. Victima provine mai ales din
ora[e mari, în care lipse[te sentimentul comunit\]ii, localizate în regiunile s\race
ale ]\rii. Este foarte probabil s\ fi suferit abuzuri în mediul în care tr\ie[te.
Comunic\ foarte pu]in cu familia [i are un sentiment sc\zut de apartenen]\ social\.
Nivelul ei de educa]ie nu dep\[e[te, de regul\, studiile liceale, î[i evalueaz\
prietenii pe criteriul banilor, iar leg\tura cu Biserica este slab\. În schimb are o
dorin]\ intens\ de independen]\, în special financiar\, ceea ce, împreun\ cu lipsa
de perspective, îi alimenteaz\ dorinta de a-[i. c\uta un loc de munc\ în str\in\tate,
unde crede c\ se poate realiza mai u[or decât în România. Crede pove[tile de
succes pe care le-a auzit despre persoane care s-au realizat din punt de vedere
material în str\in\tate [i este gata s\-[i asume riscurile pe care le implic\ decizia
de a pleca peste hotare. Într-o democra]ie a tuturor posibilit\]ilor, specularea
unora dintre ele devine, pentru o anumit\ categorie de indivizi, un „modus vi-
vendi”. Proxenetismul, ca mod de existen]\, a devenit [i în România un fenomen
cu forme de organizare [i manifestare diverse: de la indivizi constitui]i în grupuri
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mici care se ocup\ de racolare, pân\ la re]elele ale c\ror tentacule se întind pe
teritoriile statelor vecine, implicând persoane care racoleaz\, c\lduzesc, g\zduiesc,
paseaz\ etc. Se poate vorbi despre o adevdrat\ industrie a proxenetismului, mergând
de la ademenirea [i plasarea pe „band\ rulant\” a fetelor destinate prostitu]iei,
panâ la alegerea lor pe baza anumitor criterii impuse de ,,consumatori”. Com-
baterea proxenetismului, în special sub aspectul traficului interna]ional de per-
soane în vederea practic\rii prostitu]iei [i exploat\rii prostituatelor, a constituit [i
constituie obiect de preocupare pentru organiza]iile interna]ionale (Conven]ia
pentru reprimarea traficului cu fiin]e umane [i a exploat\rii prostitu\rii altuia,
adoptat\ de Adunarea General\ a ONU la 2 decembrie 1949, conven]ie la care
România a aderat prin Decretul nr. 482, din 10 decembrie 1964). Privit din punctul
de vedere al gradului de pericol social pe care acesta îl reprezint\, traficul cu fiin]e
umane se consum\ sub forma unui lan] de infrac]iuni: lovirea [i v\t\marea cor-
poral\, omorul, amenintarea [i [antajul, sechestrarea [i r\pirea, violul [i prostitu]ia
for]at\ sunt faptele pe care se construiesc [i func]ioneaz\ re]elele de trafic cu fiin]e
umane. Falsul [i uzul de fals vin s\ completeze seria de infrac]iuni, al\turi de
darea de mit\, în[el\ciunea, promisiunea mincinoas\. Criteriul de selectare a
victimelor este dat de nivelul sc\zut de educa]ie, credin]a nefondat\ c\ in str\-
in\tate realizarea personal\ este mai u[oar\. Victimele provin în special din zone
s\race ale României, în special din Moldova [i Muntenia, din familii dezorganizate
sau din medii în care persoana a suferit abuzuri.

Pie]e mondiale de ,,aprovizionare” sunt:
- America de Sud: Columbia, Republica Dominican\, Brazilia; destina]ie:

Europa de sud (Spania, Italia);
- Asia de sud-est: Filipine, Thailanda, Indonezia; destina]ie: Europa

central\, Marea Britanie, Japonia, SUA;
- Africa: Ghana, Zair, Senegal, Nigeria, Etiopia, Maroc; destinatie: Europa

occidental\;
- Europa de est: Rusia, Ucraina, Polonia, România, fosta Iugoslavie;

destina]ie: Europa Occidental\;
- Traficul de persoane în Europa: 300 000 de femei implicate; origine:

America de Sud, Africa, Asia, Europa de Est;
- Cre[terea semnificativ\ a victimelor din Europa central\ [i de est;  Rusia

[i Ucraina, principalele ]\ri de origine; tipul victimelor: femei între 18 [i
30 de ani; câ[tiguri ilegale anuale: 7.000 de milioane de dolari;

Conform datelor oferite de Organiza]ia Interna]ional\ pentru Migra]ie, sunt
cunoscute ca ]\ri de origine a victimelor: Republica Moldova, Ucraina [i România;
ca ]\ri de tranzit: Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Spania, Turcia, Macedonia,
Bosnia-Her]egovina, Austria, iar ca ]\ri de destinatie sunt cele situate în Europa
occidental\, Grecia, Cipru, Albania, Macedonia, Italia.
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