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Exploatarea economică sau sexuală a fetelor din România, direct influenţată de
nivelul scăzut de educaţie

Bucureşti, 4 mai 2011: Pentru segmentul de vârstă cuprins între 14 şi 25 de ani,
persoanele de sex feminin sunt mai vulnerabile în faţa fenomenului de trafic de persoane
decât cele de sex masculin, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului
de Persoane (ANITP). Nivelul scăzut de educaţie, foarte multe dintre tinerele traficate
având cel mult studii gimnaziale, se corelează cu o vulnerabilitate accentuată în faţa
exploatării sexuale în scop comercial şi a exploatării prin muncă. În România, 42% dintre
persoanele traficate în 2008 au cel mult studii gimnaziale, mai mult de un sfert din
totalul victimelor fiind fără studii sau cu studii elementare (ANITP, Victima traficului de
persoane).
Organizaţia Salvaţi Copiii România va derula, în perioada 2 mai – 15 iunie 2011,
campania „Este un drept. Fă-l să fie drept! Educaţie pentru fete şi femei, acum!”, în cadrul
Campaniei Globale pentru Educaţie (Global Campaign for Education), în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centrul Romilor pentru Intervenţie
Socială şi Studii „Romani Criss”,

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare

Profesională „Step by Step”, World Vision România, Federaţia Naţională a
Asociaţiilor de Părinţi, Centrul Educaţia +, Asociaţia Ovidiu Rom şi Federaţia
Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Activităţile de conştientizare şi informare vor avea loc în aproape 1.000 de unităţi de
învăţământ din întreaga ţară. La nivel internaţional, Campania Globală pentru Educaţie se
derulează în peste 180 de ţări şi se bucură de sprijinul unor personalităţi, cum ar fi Nelson
Mandela, Regina Rania a Iordaniei, Hillary Clinton, Kofi Annan, Paulo Coelho,
Angelina Jolie.
Analiza specialiştilor ANITP, făcută pe criteriul apartenenţei de gen şi a apartenenţei la
grupe de vârstă, arată faptul că, din totalul celor 379 de victime identificate, 33% au fost
minori, dintre care 27 băieţi şi 99 de fete. Numărul total al minorilor identificaţi (126) în
perioada de raportare este de doar două ori mai mic decât al adulţilor (253 de victime)
ceea ce semnalează în continuare amploarea traficului de copii români, pentru această
perioadă fiind traficaţi cu precădere intern. Pentru categoriile 14-17 ani şi 18-25 ani,
victimele de sex feminin sunt în număr mult mai mare decât victimele de sex masculin. În
ceea ce priveşte nivelul de educaţie al victimelor traficului de persoane, cele mai multe
victime au cel mult studii gimnaziale, vulnerabilitatea fiind dată de prezenţa unui procent
de 62% din totalul victimelor. Cifra femeilor-victime cu educaţie gimnazială este cu
40% mai mare decât a populaţiei de victime de gen masculin (ANITP evaluarea
statistica a traficului de persoane în primul semestru al anului 2010)
Recensământul populaţiei din anul 2002 relevă că femeile reprezintă aproape 70 % dintre
persoanele cu vârsta peste 12 ani care nu au absolvit nici măcar şcoala primară, iar
analfabetismul afectează de peste două ori mai multe femei decât bărbaţi.
Astfel, populaţia de sex masculin participă la educaţie în proporţii mai ridicate decât cea
de sex feminin. Nu de puţine ori auzim din partea părinţilor replica „e băiat, să ştie şi el să
scrie şi să citească, că poate învaţă o meserie”. Discriminarea de gen pe care o fac unii
părinţi contravine, şi ea, dreptului la educaţie şi la şanse egale de acces în învăţământ, pe
care statul le garantează. În acelaşi registru, este de aşteptat o rată a abandonului mai
ridicată în cazul populaţiei şcolare feminine.(Copiii noştri, Copiii de lângă noi, cercetare
realizată de Institutul de Sociologie al Academiei Române la comanda Europa FM,
2010).

„M-a afectat foarte mult faptul că nu am şcoală, mai ales din cauza serviciului. Am rămas
gravidă la 14 ani şi nu ştiam ce înseamnă ginecolog şi nici ce înseamnă un avort. Cred ca
dacă aveam şcoală puteam să am o locuinţă acum, am lucrat la ADP, dar ştiam că nu
puteam să mă duc în altă parte pentru că nu mă acceptă Am vrut să merg la şcoală la 9
ani, dar din cauza situaţiei dificile pe care o aveam acasă nu am putut, ne mutam tot
timpul. La 10 ani am mers la o fundaţie care m-a ajutat să citesc şi să leg cuvintele, să mă
descurc şi ştiu să fac o cerere. Aveam o telenovelă la care mă uitam şi la început nu
citeam decât un sfert din text, dar în timp am citit tot textul fără probleme.” (R.L., 25
ani).

Nivelul de educaţie influenţează direct şi egalitatea de şanse a femeilor în ceea ce priveşte
accesul pe piaţa muncii. Astfel, în condiţiile în care, în România, rata de ocupare a
femeilor este mult mai mică decât a bărbaţilor şi mult mai scăzută decât în celelalte ţări
europene, se constată că doar femeile care au studii superioare au şanse egale cu bărbaţii
de a intra pe piaţa muncii. Un alt aspect îngrijorător constă în faptul că femeile reprezintă
două treimi din persoanele descurajate să intre pe piaţa muncii. (Riscuri şi inechităţi
sociale în România, Administraţia Prezidenţială, septembrie 2009).

De ce o campanie despre importanţa educaţiei pentru femei şi fete, în România?


Pentru că un nivel scăzut de educaţie expune fetele şi femeile unui risc crescut de a
deveni victime ale traficului de fiinţe umane.



Deoarece studiile influenţează direct egalitatea de şanse a femeilor în ceea ce priveşte
accesul pe piaţa muncii. Astfel, în absenţa studiilor superioare, femeile au şanse
semnificativ mai reduse decât bărbaţii de a intra pe piaţa muncii.



Deoarece statisticile indică o participare netă la educaţia obligatorie mai redusă în
cazul fetelor, iar analfabetismul afectează de peste două ori mai multe femei decât bărbaţi.



Pentru că femeile reprezintă aproape 70 % dintre persoanele cu vârsta peste 12 ani care nu
au absolvit nici măcar şcoala primară.



Deoarece nivelul de educaţie a mamelor influenţează direct riscul de abandon, starea
de sănătate a copiilor, dar şi reuşita şcolară a acestora.
„Educaţia este crucială pentru ca fetele care provin din medii socio-economice cu risc
crescut sau din comunităţi tradiţionale, în care femeia ocupă un rol social secundar, să îşi
poată depăşi condiţia. Şi atunci când vorbim despre puterea de a-ţi depăşi condiţia,
vorbim despre şansa de a-ţi construi un viitor, fără a fi expus riscului de exploatare
forţată. Fetele din comunităţi sărace sau cele care aparţin unor structuri culturale
tradiţionale, cum este cea romă, sunt într-un real pericol de a fi abuzate, fie prin muncă,
fie, în cazuri extrem de grave, prin exploatare sexuală”, a declarat Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

Începând cu anul 2001 Organizaţia Salvaţi Copiii Romania coordonează anual, la nivel
naţional, acţiunile din cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie urmărind, alături de
ceilalţi membri ai Coaliţiei, progresul înregistrat prin reglementări naţionale şi cooperare
internaţională de guvernele statelor semnatare ale Convenţiei de la Dakar în vederea
realizării celor 6 Obiective EFA: (1) extinderea educaţiei preşcolare; (2) asigurarea
învăţământului obligatoriu gratuit pentru toţi copiii; (3) promovarea educaţiei continue şi a
învăţării abilitaţilor de viaţă pentru tineri şi adulţi; (4) creşterea ratei de alfabetizare a
adulţilor cu 50% la nivel global; (5) atingerea parităţii de gen până în 2005 şi (6) creşterea
calităţii in educaţie.
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Organizaţia Salvaţi Copiii România este o instituţie cu rol social, a cărei misiune este
aceea de a garanta egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care
aceştia provin, prin utilizarea propriei expertize, precum şi prin presiuni exercitate
asupra factorilor de decizie şi mobilizarea liderilor din societatea civilă. Salvaţi Copiii
promovează de 20 ani drepturile copilului, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor
Unite cu privire la Drepturile Copilului. Peste 500.000 de copii au fost incluşi în
programe educative, de protecţie şi asistenţă medico-socială, de stimulare a participării
lor în acţiuni de promovare şi recunoaştere a drepturilor lor. Este membră a Alianţei
Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din lume de
promovare a drepturilor copiilor, care cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în
peste 120 de ţări. Pentru mai multe informaţii despre programele Salvaţi Copiii vizitaţi
www.salvaticopiii.ro

