Indicatori ai traficului de persoane
PENTRU POLIȚIA DE FRONTIERĂ

Indicatori generali
Arată semne de frică sau anxietate.
Nu au încredere în autorități.
Se poartă de parcă acționează la comanda altcuiva.
Nu au posibilitatea de a comunica liber cu alte persoane.
Le permit altora să vorbească în numele lor atunci când
cineva li se adresează.
Nu sunt în posesia propriilor acte sau documente de
călătorie, acestea fiind păstrate de alte persoane.
Nu sunt în posesia unui document de identitate
Au documente false de identitate sau de călătorie.
Nu își cunosc adresa de acasă sau de la locul de muncă.
Nu au proprii bani.
Provin dintr-o regiune/zonă cunoscută ca fiind o zonă de
proveniență a victimelor traficului de persoane.
Consideră că sunt supuși la muncă împotriva voinței lor.
Prezintă semne că mișcările le sunt restricționate.
Se comportă de parcă nu pot pleca.
Nu au interacțiuni sociale sau acestea sunt limitate.
Au contact limitat cu familiile lor sau cu alte persoane în
afara anturajului apropiat.

Sunt escortați/escortate la orice deplasare.
Au tatuaje sau alte semne distinctive care să arate că sunt
“proprietatea” cuiva.
Trăiesc și călătoresc într-un grup, uneori cu alte persoane
care nu vorbesc aceeași limbă.
Sunt prinși în „robia datoriei”.
Sunt într-o situație de dependență.
Sunt supuși violențelor sau amenințărilor împotriva lor,
împotriva membrilor familiei sau a celor dragi.
Sunt disciplinați prin corecții fizice.
Suferă răni provocate de un atac fizic.
Suferă răni în urma aplicării unor corecții fizice.
Au foarte puține articole de îmbrăcăminte.
Poartă îmbrăcăminte sumară sau neadecvată
vârstei/mediului.
Există dovezi că potențialele victime au contacte sexuale
neprotejate sau violențe, pe care nu le pot refuza.
Există dovezi că au fost cumpărate sau vândute.
Există dovezi că mai multe femei sunt sub controlul altora.

Indicatori ai exploatării minorilor
Nu au acces la părinții lor sau la aparținători.
Par intimidați și se poartă în moduri care nu sunt potrivite
vârstei.
Prestează munci care nu sunt adecvate vârstei lor.
Călătoresc în grupuri cu persoane care nu sunt membri ai
familiei.
Prezența hainelor sumare sau de măsură nepotrivită pentru
copii.
Declarația unui adult că a “găsit” un minor/copil neînsoțit.
Găsirea unor minori care au asupra lor numere de telefon
de taxi.
Descoperirea unor cazuri de adopții false.
Copii care transportă sau vând droguri/substanțe interzise.
Copii care au defecte fizice care par să provină din mutilări.
Copii/minori de aceeași naționalitate care călătoresc
însoțiți de un nr limitat de adulți.
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Minori neacompaniați care au fost “găsiți” de către un adult
de aceeași naționalitate.
Călătoresc în grupuri mari în transportul în comun: de
exemplu călătoresc de-a lungul traseului mijlocului de
transport.
Fac parte din grupuri mari de copii care au același adult
însoțitor.
Călătoresc cu membrii ai grupului lor către țara de
destinație.
Trăiesc, ca membri ai unei găști, cu adulți care nu sunt
membri ai familiei.
Se mișcă zilnic în grupuri mari.
Există dovezi că un grup de potențiale victime s-au mutat,
pe o anumită durată de timp, în anumite țări.
Există dovezi că potențialele victime au fost implicate în
cerșetorie sau infracțiuni în altă țară.
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Indicatori ai exploatării sexuale

Indicatori ai exploatării prin cerșetorie

Au tatuaje care să indice faptul că sunt “proprietatea” cuiva
Trăiesc sau călătoresc într-un grup, uneori alături de alte
femei care nu vorbesc aceeași limbă
Au foarte puține articole de îmbrăcăminte sau bagaje
Poartă îmbrăcăminte sumară sau neadecvată
vârstei/mediului.
Au un vocabular format preponderent din cuvinte cu tentă
sexuală sau utilizat în mod uzual în acest context
Nu au proprii bani.
Nu au acces la propriile acte de identitate.
Provin dintr-o regiune/zonă cunoscută ca fiind o zonă de
proveniență a victimelor traficului de persoane.
Există dovezi că au fost cumpărate sau vândute.
Există dovezi că mai multe femei sunt sub controlul altor
persoane.
Studiile sugerează că victimele traficului de persoane nu
zâmbesc.

Fac parte din grupuri mari de copii care au același adult
însoțitor.
Călătoresc cu membrii ai grupului lor către țara de
destinație.
Se mișcă în grupuri mari.
Există dovezi că un grup de potențiale victime s-au
mutat, pe o anumită durată de timp, în anumite țări.
Există dovezi că potențialele victime au fost implicate în
cerșetorie sau infracțiuni în altă țară.
Copii care transportă sau vând droguri/substanțe
interzise.
Copii care au defecte fizice care par să provină din
mutilări.
Copii/minori de aceeași naționalitate care călătoresc
însoțiți de un număr limitat de adulți.
Provin dintr-o regiune/zonă cunoscută ca fiind o zonă de
proveniență a victimelor traficului de persoane.

Indicatori ai exploatării prin muncă
Nu cunosc limba țării de destinație.
Nu cunosc adresa unde trebuie să ajungă în țara de
destinație.
Provin dintr-o regiune/zonă cunoscută ca fiind o zonă de
proveniență a victimelor traficului de persoane.
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