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Victimele traficului de persoane – 
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Victimele traficului de persoane continuă să-şi trăiască tragedia încă mulţi 
ani după eliberarea din mrejele traficanţilor. Respinse de societate şi de 
familie, cele mai multe dintre ele nu reuşesc să-şi găsească un rost în viaţă 
şi ajung din nou în trafic. Situaţia este şi mai gravă pentru femeile care se 
întorc acasă cu prunci născuţi de la violatori. 
 
Vândută pentru 500 de lei, o sticlă de rachiu şi un sac de varză 

 
Constituiţi în structuri bine organizate, 
traficanţii racoleaza victimele prin 
intermediul anunţurilor din ziare, dar 
şi mergând din casă în casă. Familiile 
sărace se lasă uşor convinse să-şi 
trimită un copil la muncă peste 
hotare. Astfel, o fetiţă de 12 ani a 
fost vânduta în robie chiar de 
propria mama. Fata a revenit 
gravidă din trafic, iar familia spune 

că nu mai vrea să ştie nimic de ea. Cazul acestei copile nu este singular. 
Adolescentele sunt la mare căutare pe piaţa serviciilor sexuale şi costă 
mai mult. Când se întorc acasă, majoritatea lor sunt trecute de 18 ani, iar 
unele au şi copii născuţi în urma violurilor. 
 
Potrivit Valentinei Seuţă, angajată a Centrului de Asistenţă şi Protecţie a 
Victimelor Traficului de Fiinţe Umane, pe parcursul ultimilor ani, centrul a 
acordat asistenţă unui număr mare de tinere traficate peste hotare. 
Valentina Seuţă spune că centrul a asistat un caz când o fată de 16 ani a 
fost vândută de mama sa pentru 500 de lei, un sac de varză şi o sticlă de 
rachiu. Datele Organizaţiei Mondiale pentru Migraţie arată ca la 
momentul racolării, fiecare a cincea victimă este minoră. 
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Sărăcia şi violenţa – principalele cauze 

 
Violenţa în familie, sărăcia, dar 
şi lipsa studiilor sunt principalele 
cauze pentru care unele femei 
ajung să fie traficate. Juriştii 
care acordă asistenţă victimelor 
traficului de fiinţe umane spun 
că, adesea, femeile aveau, în 
realitate, o problemă legată de 
violenţa în familie sau de ordin 
juridic, pe care nu au ştiut cum 
să o depăşească. Pentru că nu 

au beneficiat la timp de ajutor, ele au devenit vulnerabile şi au ajuns in 
trafic. 
 
Avocata Tatiana Catană susţine: „De multe ori vedem că persoana a 
nimerit în trafic din cauza că avea, de fapt, o problemă juridică. De 
exemplu, parinţii au decedat, iar fratele mai mare a dat-o afară din 
casăşi ea a rămas pe drumuri. De lucru nu şi-a găsit, locuia pe la prieteni, 
până a dat cineva de ea şi i-a propus să meargă să facă prostituţie, ea 
nu a avut încotro şi a acceptat. Deci, s-a profitat de poziţia ei 
vulnerabilă”. 
 
Potrivit statisticilor, 80-90 la sută din victimele traficului de fiinte umane au 
arătat că motivul care a stat la baza plecării peste hotare, fără să se 
asigure că au un loc decent, a fost anume violenţa în familie. 
 
A ales să plece în Turcia ca să scape de calvarul de acasă 

 
Pentru „Valentina”, fiica sa este cea mai mare minune care i s-a 
întâmplat în viaţă. Tatăl copilei este unul dintre zecile de clienţi pe care îi 
avea într-un bordel din Dubai, unde a fost forţată să se implice în 
prostituţie. Bineînţeles că nu îşi dă seama care. Orfană de ambii părinţi, la 
numai 16 ani, „Valentina” a fost traficată în Turcia. Nu avea atunci nici 
măcar adeverinţă de naştere. La şcoală a mers numai datorită unei 
vecine, care era profesoară şi a insistat să fie şcolarizată. „Valentina” 
spune că părinţii ei nu munceau nicăieri, iar când găseau de lucru, ”luau 
plata în rachiu”. La 14 ani a fost nevoită să lase şcoala ca să muncească. 
După ce părinţii au murit, „Valentina” a ajuns pe drumuri. Fratele său mai 
mare şi concubina lui o alungau mereu de la casă. Zile întregi nu avea ce 
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să mănânce, iar seara trebuia să caute adăpost. Asistentul social din sat, 
profesorii de la şcoală şi primăria nu au reacţionat în nicun fel la tragedia 
unui copil impus să înfrunte viaţa pe cont propriu. Aşa că propunerea 
unei cunoştinţe de a pleca peste hotare la muncă i s-a părut o salvare. În 
câteva zile i-au fost perfectate actele, i s-au cumpărat nişte hăinuţe, şi, în 
scurt timp, a ajuns în Turcia. 
 
”Multe fete rămâneau însărcinate” 

 
Din această experienţă s-a ales cu un avort. „Multe din fetele nou-venite 
nu ştiau că şi din astfel de relaţii pot rămâne însărcinate, nimeni nu le 
spunea că ar trebui să se protejeze, nu li se dădeau prezervative. Aşa că 
multe rămâneau însărcinate. De fapt, dacă reuşeai să păstrezi sarcina în 
aşa fel ca nimeni să nu observe, aveai şansa să ajungi înapoi acasă, fără 
niciun ban. Dacă se afla despre situaţia lor erau aruncate în stradă. 
 
„Valentina” spune că atunci când şi-a dat seama că este însărcinată, a 
cuprins-o un sentiment ambiguu, pe de o parte – fericire, iar pe de alta – 
frică. A decis să păstreze copilul. Pentru că nu avea de ales a trebuit să 
muncească până în luna şaptea, tăinuind sarcina cât putea. Nu se 
gândea că i-ar putea dăuna copilului, trebuia să-i dea patronului o 
anumită taxă în fiecare zi, în caz contrar, risca să fie bătută. Datorită unor 
circumstanţe fericite a reuşit să ajungă acasă şi acum se află la un centru 
maternal. Femeia spune că va încerca să îşi refacă viaţa şi că nu va lua 
niciodată legătura cu rudele sale, de frică să nu se afle despre experienţa 
prin care a trecut. 
 
Obligate să facă sex neprotejat 

 
«Proxeneţii contabilizează numărul clienţilor ale femeilor în prostituţie în 
funcţie de numărul de prezervative pe care acestea le utilizează. 
Adesea, prezervativul folosit în timpul unui act sexual se rupea, iar fata 
folosea unul nou, iar pentru asta era bătută. Proxeneţii cred că astfel 
fetele încearcă să ascundă sume de bani provenite din practicarea 
prostituţiei», se arată într-un raport al Organizatiei «La strada». 
 
Din această cauză, tinerele practicau sexul neprotejat, chiar şi cu riscul 
de a contacta boli venerice sau de a rămâne însărcinate. Multe dintre 
femeile traficate au întrerupt sarcina, iar altele, minore, fără o minimă 
educaţie sexuală, constatau târziu că sunt însărcinate, când nu se mai 
putea face nimic. Potrivit datelor Centrului «La strada», fiecare a 12-a 
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minoră traficată a rămas gravidă. În cazul femeilor adulte, 60 la sută nu 
aveau dreptul sau posibilitatea să folosească o metodă 
anticoncepţională sau prezervativul. Fiecare a 11-a femeie traficată a 
rămas gravidă, iar fiecare a treia a păstrat sarcina până la reîntoarcerea 
în ţară. 
 
A renunţat la copil sub presiunea familiei 

 
Scăpate din trafic multe femei au de 
înfruntat ostilitatea familiei. Este şi cazul 
unei tinere din Cahul care a fost 
traficată după ce a decis împreună cu 
soţul să plece la muncă peste hotare. A 
revenit acasă însărcinată. După ce 
fusese exploatată cu cruzime şi impusă 
să muncească uneori câte 20 de ore 
pe zi, a crezut că chinurile ei se vor sfârşi 

odată ajunsă acasă. Spera că va reuşi să-şi convingă soţul să păstreze 
copilul, mai ales că nu aveau propriii copii. În lunile de sarcină îşi pregătise 
şi argumente, dar... familia a primit-o cu scandal şi injurii. După câteva zile 
i-au spus că o iartă, cu o singură condiţie – să nască copilul şi să-l 
abandoneze. Deşi femeia era gata să-l păstreze şi să-l crească, a cedat 
ofensivei rudelor. Şi-a lăsat copilul la maternitate, iar la câteva luni soţul a 
alungat-o din casă. Aşa a rămas şi fără copil şi fără soţ. A încercat să-şi 
recupereze copilul, dar micuţul fusese deja înfiat de o altă familie. 
 
Există şi cazuri fericite 

 
Există şi cazuri, extrem de puţine, e drept, când apropiaţii femeilor le 
acceptă chiar şi cu copii. Unul dintre acestea s-a întâmplat în sudul 
Moldovei. O tânără femeie a plecat să muncească în Turcia la scurt timp 
după ce s-a căsătorit. Împreună cu soţul, visau la o locuinţă proprie. În loc 
de salariul pe care li l-au promis „angajatorii”, femeia a fost forţată să se 
protitueze. A revenit acasă cu un copil în braţe, pe care era decisă să-l 
crească de una singură. Dar povestea a avut un final fericit. Soţii şi-au 
reunit destinele şi acum cresc împreună copilul. Mai mult, au luptat prin 
instanţe şi au reuşit să obţină prejudicii morale într-un proces împotriva 
traficanţilor. 
 
 
 



 
 

Victimele traficului de persoane – respinse de familie şi societate 
Natalia Porubin, Tatiana Rotaru, „Centrul de Investigaţii Jurnalistice” 

5 

 
Sindromul ”mama-moartă” 

 
Femeile care decid să păstreze 
copiii născuţi în urma unui viol sau 
din trafic au nevoie de consiliere 
psihologică, spun specialiştii. Ele 
trebuie ajutate să-şi dezvolte 
instinctul matern. „La aceste femei 
apare aşa-numitul complex al 
”mamei-moarte”, avem în vedere 
moartea psihologică a omului. 
Aceasta înseamnă că este un om 

lipsit de sentimente, emoţii, nu are capacitatea de a primi lumea aşa 
cum este ea”, spune psihologul Lilia Gorceag. Potrivit ei, problemele 
psihologice ale mamei se răsfrâng asupra copilului. „Copilul se vede 
vinovat de faptul că mama nu-l iubeşte, el crede că este nedemn de 
iubirea ei, că nu-i destul de inteligent şi frumos şi el îşi asumă 
responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în relaţia lui cu mama. El 
înţelege că ea fizic există, dar psihologic este moartă, nu este alături de 
el. Şi copilul în subconştient parcă o omoară, o neglijează şi în acelaşi 
timp, vrea să refacă această relaţie cu ea”, mai spune psihologul. 
 
Umilite şi în instanţe 

 
Problemele cu familia nu sunt singurele pe care le au de înfruntata 
femeile trecute printr-o experienţă atât de tragică. Multe dintre ele nu 
găsesc sprijin nici măcar acolo unde ar trebui să li se facă dreptate – în 
instanţe. Speriate şi ameninţate de traficanţi, foarte puţine persoane care 
au trecut prin calvarul robiei se decid să-i denunţe la politie pe cei care 
le-au tratat ca marfă vie. Persoanele care se decid să-şi caute dreptatea 
au de suportat o sumedenie de impedimente şi de trecut prin experienţe 
care le revictimizează. Astfel, victimele traficului, odată ajunse în faţa 
instanţei, sunt nevoite să povestească situaţia prin care au trecut de, cel 
puţin, şase ori. 
 
Potrivit raportului OSCE de monitorizare a proceselor de judecată în 
Republica Moldova, de cele mai multe ori, în judecătorii, victimele sunt 
puse în situaţia să stea pe acelaşi coridor împreună cu prietenii sau rudele 
inculpaţilor. Având în vedere frecvenţa întârzierilor şi amânărilor de 
şedinţe, aceste perioade neplăcute de aşteptare pot dura foarte mult 
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timp. Într-o serie de cazuri, inculpatul a ameninţat victima în mod direct. 
Nici judecatorul şi nici procurorul nu au dispus aplicarea măsurilor de 
protecţie şi nici nu l-au mustrat pe inculpat, se mai arată în raport. 
 
Persoanele care au devenit victime ale traficului de fiinţe umane, care se 

simt discriminate după revenirea din trafic şi necesită asistenţă pot apela 

la următoarele organizaţii: 

 

Centrul «La strada» - 0800 77777 sau 23 33 09 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) - 22 23-29-40; 23-29-41 

Centrul de combatere a traficului de persoane din cadrul MAI - 25-49-98 
 
Numărul celor care au născut în trafic nu îl cunoaşte nimeni 

 
Nicio structură de stat sau organizaţie neguvernamentală nu cunoaşte 
numărul real al femeilor care au născut copii din trafic. Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei admite că există multe victime ale traficului 
cu oameni care se feresc să ceară ajutor de la instituţiile de stat. Potrivit 
datelor Ministerului, în ultimii ani au fost asistate 140 de femei însărcinate, 
dintre care 76 au ales să avorteze, iar 60 de femei au născut. Dintre cei 
născuţi, 53 de copii sunt cu mamele, iar şase – au fost abandonaţi. 


