
Ascultând vvictimele 
Experienåe ale identificãrii, repatrierii 
æi asistenåei în Europa de Sud-Est

Centrul internaåional pentru elaborarea de politici 
în domeniul migraåiei (ICMPD)
2007



Ascultând victimele
Experienåe ale identificãrii, repatrierii 
æi asistenåei în Europa de Sud-Est

Centrul internaåional pentru elaborarea de politici 
în domeniul migraåiei (ICMPD)
2007



Redactat de: 
Rebecca Surtees 
Institutul NEXUS de combatere a traficului de persoane 
Viena, Austria

Echipa de cercetãtori: 
Marija Babovic, Genta Bibo, Milica Djordjević, Viorelia Rusu, Rebecca Surtees æi Diana
Tudorache

Echipa ICMPD: 
Sonja Busch, Mariyana Radeva, Danijela Srbić æi Elisa Trossero 

Drepturi de autor: 
International Centre for Migration Policy Development, 2007

Toate drepturile rezervate. Nici o poråiune din prezenta publicaåie nu poate fi reprodusã, copiatã sau
transmisã sub orice formã sau prin orice mijloc, fie acesta electronic sau mecanic, se include aici fotocopierea,
înregistrarea, dupã cum nu se poate stoca în nici un sistem informatic sau de recuperare a datelor fãrã
permisiunea proprietarilor drepturilor de autor. 

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Gonzagagasse 1, 5th floor 
Vienna, Austria
A-1010
www.icmpd.org

Prezentul studiu a fost efectuat ca parte a unui program regional cu finanåare USAID a ICMPD
pentru a susåine înfiinåarea de mecanisme transnaåionale, eficace æi instituåionalizate de referire
(MTR) pentru victimele traficului din Europa de Sud-Est. 
Opiniile autorilor, reflectate prin prezenta publicaåie, nu reflectã în mod necesar perspectiva
ICMPD, a Agenåiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaåionalã (USAID) sau ale Guvernului
Statelor Unite. 

Formatul aparåine ANH & Florin Paraschiv
Imprimarea æi legarea aparåin OstWest Media 

ISBN 3-900411-13-1



Cuvânt înainte 3

Cuvânt înainte

În ultimii ani, combaterea traficului de fiinåe umane a fost o constantã a
calendarelor administraåiilor naåionale æi ale actorilor internaåionali. Au fost
elaborate studii care-au încercat sã cartografieze dimensiunea problemei
ca pe un aspect al crimei organizate sau al migraåiei ilegale æi au fost elabo -
rate programe pentru a se ocupa de nevoile victimelor acestei infracåiuni.
Cu toate acestea, majoritatea politicilor æi a practicilor puse în aplicare,
precum æi studiile mai teoretice nu fac decât sã discute stadiul actual al
legislaåiei naåionale æi internaåionale æi sã se ocupe de nevoia de consolidare
a capacitãåii instituåionale pentru un anumit grup åintã sau sã se concentreze
pe mãsuri preventive, cum ar fi campaniile de sensibilizare. Studiul „Ascul -
tând victimele: Experienåe ale identificãrii, repatrierii æi asistenåei din Europa
de Sud-Est“ oferã o perspectivã diferitã cu privire la problema traficului.
Ascultându-le pe victime, recunoscându-le æi subliniindu-le „nevoile pe care
æi le articuleazã ele însele“, studiul încearcã sã descrie diferitele dileme cu
care se confruntã victimele traficului. Demonstreazã cã nu este posibilã o
singurã soluåie generalã æi cã sunt necesare, în loc de asta, niæte intervenåii
selective care sã åinteascã diferite niveluri. 

Studiul reflectã situaåia dinamicã din domeniul combaterii traficului de
persoane din Europa de Sud-Est. Încearcã sã sublinieze ambiguitatea æi
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complexitatea care înconjoarã problema traficului de persoane, în scopul
unei reconsiderãri a soluåiilor æi mãsurilor de politici unilaterale. Studiul nu
conåine un catalog de recomandãri, ci oferã material spre reflecåia tuturor
pãråilor implicate. Prin descrierea implicãrii diferitelor instituåii æi organizaåii
guvernamentale æi neguvernamentale în procesul de identificare, asistenåã
æi referire a victimelor traficului, studiul face aluzie la posibilele modificãri
æi îmbunãtãåiri în ceea ce priveæte rolul fiecãrui actor implicat în comba -
terea traficului. Prin intermediul vocilor victimelor însele se articuleazã sugestii
pentru actorii statali æi nestatali, un aspect valabil în special în ceea ce priveæte
reabilitarea æi integrarea dupã o posibilã repatriere în åara de origine, care
deschide spectrul larg al posibilitãåilor în sensul unei cooperãri bilaterale æi
multilaterale. 

Studiul de faåã face parte din Programului de Sprijin pentru Dezvoltarea
Mecanismelor de Referire Transnaåionale (MTR) pentru Persoane Traficate
din Sud-Estul Europei, pus în aplicare de ICMPD cu susåinerea financiarã
a USAID. Prin preluarea mecanismelor naåionale de referire a victimelor trafi -
cului existente sau în curs de a fi dezvoltate într-un numãr de state din regi -
une, programul MTR doreæte sã elaboreze procedurile æi liniile directoare
standard de funcåionare la nivel transnaåional în domeniul trimiterii victi -
melor traficului.

Constatãrile prezentului raport servesc drept bazã pentru elaborarea „Linii -
lor directoare pentru mecanismele transnaåionale de referire a victimelor trafi -
cului“. Prin incorporarea bunelor practici din åãrile sud-est europene æi prin
legarea acestora de experienåele din åãrile de destinaåie, Liniile directoare
creeazã un format de reacåie completã la nevoile victimelor traficului. 

Considerãm cã prezentul raport va fi un instrument util în ceea ce pri -
veæte înåelegerea nevoilor victimelor traficate æi elaborarea unor politici eficace
de combatere a traficului. Studiul aratã cât este de important sã creezi o
legãturã între tema traficului de persoane æi discursurile din alte domenii
relevante, cum ar fi migrarea foråei de muncã, exploatarea muncii, integra -
rea æi violenåa în familie. Solicitã astfel intervenåiile concentrate, care au loc
la niveluri diferite æi consolideazã cooperarea dintre toåi actorii naåionali æi
internaåionali implicaåi. 

Gottfried Zürcher 
Directorul general al ICMPD 
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Mulåumiri

Acest studiu face parte dintr-un program mai larg, finanåat de USAID æi
derulat sub conducerea ICMPD, privitor la mecanismele transnaåionale de
referire (MTR) a persoanelor traficate din Europa de Sud-Est (ESE). Aæ dori
sã încep prin a mulåumi USAID pentru finanåarea acordatã acestei compo -
nente de cercetare, care se concentreazã pe nevoile æi dorinåele exprimate
chiar de victime æi pe problematica procesului de identificare, repatriere æi
asistare. Aæ dori de asemeni sã mulåumesc ICMPD pentru iniåierea æi spriji -
nirea acestei cercetãri în eforturile sale de a identifica problematica ridicatã
de înseæi victimele traficului, ca un prim pas în ajungerea la soluåii.

Mulåi oameni au contribuit la aceastã cercetare. În primul rând aæ dori
sã recunosc meritele numeroaselor persoane traficate care æi-au dat cu
generozitate din timpul lor valoros pentru a fi intervievate în cadrul studiului.
Experienåele lor personale în domeniul identificãrii, repatrierii æi asistãrii
formeazã baza de la care porneæte prezentul raport æi au avut o importanåã
capitalã în înåelegerea situaåiei din regiune æi în strãdania de a elabora o
serie de recomandãri. Pentru disponibilitatea lor, deschiderea æi curajul de
a discuta chestiuni foarte dificile æi personale, le mulåumesc din toatã inima.

În plus, o serie de furnizori de servicii din regiune au fost de mare ajutor
proiectului æi au fost foarte dispuæi sã faciliteze accesul la beneficiarii lor.
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Deæi nu am putut intervieva beneficiari de la toate organizaåiile, aæ dori sã
menåionez aici pe acelea care ne-au ajutat æi sprijinit în cercetarea noastrã.
Acestea au inclus în Albania – OIM Tirana, Different and Equal (Diferiåi æi
Egali), Centrul Comunitar Gjirokastra (GCC), Vatra, Tjeter Vision, National
Reception Centre (NRC) æi Qendra kombetare pritese e Viktimave te Trafikut
(QKPVT); în Bosnia æi Heråegovina – OIM Sarajevo, IFS æi La Strada; în Mol -
dova – Centrul Internaåional pentru Protecåia æi Promovarea Drepturilor
Femeii “La Strada“, OIM Chiæinãu, Interaction, Compasiune æi Centrul Naåio -
nal de Prevenire a Abuzului faåã de Copii; în România – Young Generation,
Adpare, Reaching Out, Salvaåi Copiii, Conexiuni, Betania æi OIM Bucureæti;
æi Serbia – Atina, Counselling against Family Violence (Consiliere pentru
Combaterea Violenåei în Familie – CAFV) æi OIM Belgrad. În plus, Direcåia
Antitrafic a OIM Geneva a sprijinit cercetarea æi a facilitat accesul la, æi spriji -
nul din partea, Misiunilor sale în acest domeniu. Faptul cã atât de multe orga -
nizaåii s-au întâlnit cu noi æi ne-au facilitat accesul la beneficiarii programelor
lor demonstreazã un nivel de transparenåã care este vital în sectorul activi -
tãåilor sociale, æi de asemeni angajamentul lor cãtre îmbunãtãåirea serviciilor
pentru persoanele traficate. Încurajându-æi beneficiarii sã vorbeascã deschis
despre problemele cu care se confruntaserã, aceste organizaåii au facilitat
acest atât de important schimb de informaåii din perspectiva victimelor.
Câteva dintre aceste organizaåii au fost intervievate ele însele, dând astfel
cercetãrii noastre din timpul lor, experienåa æi înåelegerea fenomenului, æi
le suntem æi lor foarte recunoscãtori æi dorim sã afirmãm acest lucru aici.

O serie de persoane meritã mulåumiri speciale pentru sprijinul lor. Mulåu -
mirile mele se îndreaptã cãtre echipa antitrafic a ICMPD pentru sprijinul
lor permanent – atât logistic cât æi material – pe parcursul muncii de cerce -
tare de teren æi procesului de redactare. Mulåumiri deosebite lui Sonja Busch,
Danijela Srbić, Elisa Trossero, Mariyana Radeva, Brigitte Stevkovski æi Galina
Vadaskaya în Viena, precum æi ofiåerilor de legãturã locali din fiecare åarã
a proiectului – Tamara Agolli (Albania), Ajli Bahtijaragić (BiH), Melita
Gruevska Graham (Macedonia) Tatiana Fomina (Moldova), Madalina Manea
(Romania) æi Irma Lutovac (Serbia). Interviurile au fost traduse de o echipã
de traducãtori talentaåi din regiune care au avut lucrat cu termene-limitã
extrem de strânse. Mulåumiri æi Alinei Legcobit, lui Eugen Filip, Julian Hasa,
Irena Rushaj and Milena Marković.

Æi au mai fost æi o serie de oameni care au studiat proiectul de raport
æi au venit cu idei foarte utile. Aceætia au fost printre alåii Sonja Busch,
Danijela Srbić æi Elisa Trossero (ICMPD), Ruth Pojman (USAID), Anelise Araujo



(Unitate de Asistenåã OSCE AT), Maria Antonia di Maio (Salvaåi Copiii), Marija
Babovic, Diana Tudorache, Viorelia Partas æi Ruth Rosenberg. Mulåumirile
mele æi lui Stephen Warnath, Director Executiv al Institutului Nexus, care
mi-a fost de mare ajutor în cercetare, inclusiv cu examinarea proiectului
de raport la diverse etape ale sale æi oferirea contribuåiilor sale întotdeauna
valoroase.

Æi în sfâræit aæ dori sã mulåumesc echipei de cercetãtori – Marija Babovic,
Diana Tudorache, Genta Bibo, Viorelia Rusu æi Milica Djordjević – cu care
a fost o mare plãcere sã lucrez æi care, în ciuda timpului limitat, cãlãtoriilor
lungi æi climei geroase de iarnã au adunat informaåii nepreåuite despre
experienåele de identificare, repatriere æi asistare ale persoanelor traficate

Rebecca Surtees
Cercetãtor

Institutul NEXUS pentru Combaterea Traficului de Persoane
Viena, Austria
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Rezumat de prezentare 

Dacã alte studii æi documente au examinat procesul de identificare, repatriere
æi asistenåã pentru persoanele traficate, studiul de faåã s-a axat în principal
pe cadrele juridice æi administrative în care au loc identificarea, repatrierea
æi asistenåa. Se includ aici principiile æi liniile directoare în scopul desfãæurãrii
procesului de identificare æi asistenåã, cadrul legislativ æi evaluãrile cadrului
administrativ, inclusiv al bunelor practici. Mai puåin obiænuite au fost studiile
modului în care victimele însele au perceput æi resimåit viaåa post experienåa
de trafic æi în care valorizeazã æi evalueazã aceastã intervenåie æi asistenåã.
Raportul prezent cartografiazã – din perspectiva victimei – întreaga traiec -
torie de intervenåie efectuatã de actorii de combatere a traficului – începând
cu identificarea, trecând prin repatriere æi referire, dar æi prin diferitele etape
ale asistenåei æi protecåiei. Dacã intervenåiile anti-trafic sunt clar esenåiale în
scopul recuperãrii persoanelor traficate, în toate aceste stadii diferite, victi -
mele au raportat æi experienåe pozitive, dar æi negative, iar aceste informaåii
sunt vitale pentru eforturile continue depuse în scopul operãrii de sisteme
transnaåionale de referire æi asistenåã pentru persoanele traficate. 

Studiul de faåã nu este un raport de evaluare. Nu se doreæte evaluarea
sau aprecierea activitãåii de combatere a traficului depuse de vreo åarã în
special, în cadrul vreunui program sau organizaåii, ci sã se sublinieze cã
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actorii anti-trafic au depus eforturi importante în cadrul tuturor stadiilor
de intervenåie. Prezentul studiu este mai curând o analizã a modului în care
victimele intervievate înåeleg, percep æi resimt cadrul existent de identificare,
referire æi asistenåã. Aceste victime au reprezentat un grup divers, traficat
cãtre, prin æi din Europa de Sud-Est (ESE), precum æi cãtre o multitudine
de destinaåii. Experienåele lor de trafic, identificare æi asistenåã au fost, de
asemenea, la fel de diferite. Sperãm cã, dacã se ascultã victimele care-æi
articuleazã singure nevoile æi dorinåele, va fi posibil sã se asiste æi sã se sprijine
multitudinea de organizaåii æi actori care doresc sã se raporteze la traficul
din ESE æi la domeniile conexe.

În ceea ce priveæte etapa de identificare a victimelor, aceasta a fost
desfãæuratã de o gamã largã de actori anti-trafic (organe de aplicare a legii,
personal din ambasade, ONG-uri, OI-uri, asistenåi sociali, clienåi æi victime),
dar æi de oameni æi profesioniæti care nu sunt, în general, implicaåi în identifi -
care, cum ar fi personalul de escortã, cetãåeni æi organizaåii religioase. În
acelaæi timp, au existat multe ocazii de identificare ratate. Pentru multe
victime, experienåa de identificare a fost stresantã æi populatã de multe
emoåii æi reacåii diferite. Victimele au subliniat reacåii æi negative, æi pozitive
la personalul divers de identificare, precum æi în diferitele stadii ale procesului
de identificare. A fost o situaåie destul de des întâlnitã cea în care, de exem -
plu, victimele s-au simåit în acelaæi timp uæurate c-au fost identificate æi le-
a fost teamã æi au început sã aibã suspiciuni cu privire la actorul care le-a
identificat. De asemenea, a fost destul de rãspânditã æi situaåia în care senti -
mentele negative (teamã æi suspiciune) au cedat în faåa celor de uæurare,
odatã ce victima s-a simåit în siguranåã æi a ajuns sã aibã încredere în per -
soanele care-o identificau. În plus faåã de cum s-au simåit victimele, ele au
mai æi fãcut o legãturã între problemele æi aspectele cu care s-au confruntat
în cadrul procesului de identificare, æi acasã, dar æi în strãinãtate. Aceste
aspecte s-au concentrat pe accesul victimelor la informaåii complete pe care
sã le înåeleagã cu privire la situaåia lor æi la variantele de identificare de care
dispuneau; pe aptitudinile de identificare, limitate uneori, ale anumitor actori
anti-trafic; pe experienåele de tratament æi sensibil, dar æi insensibil la identi -
ficare; pe anumite experienåe cu interogatoriile æi reåinerile, mai curând,
decât de identificare ca persoane traficate; pe anumite situaåii de corupåie
în rândul actorilor de identificare; pe anumite situaåii de tratamente necores -
punzãtoare æi neglijenåã; pe aspecte legate de barierele lingvistice din cursul
procesului de identificare; pe faptul cã identificarea a avut loc în situaåii dãu -
nãtoare anumitor victime; pe faptul cã multe dintre victime nu ætiau încotro
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sã se îndrepte pentru a cere ajutor; æi pe chestiuni legate de victimele tra -
ficului care nu doreau sã fie identificate. 

Procesul de repatriere – dacã este gestionat corespunzãtor – implicã
un numãr de etape cu scopul de a asigura repatrierea în siguranåã æi cu dem -
nitate a fiecãrei victime. Ideal, repatrierea ar trebui sã se refere la pregãtirea
documentelor, la întocmirea planurilor de deplasare, la informarea persoa -
nelor traficate cu privire la etapele procesului de repatriere æi la variantele
de asistenåã din åara de origine, la o evaluare de risc (pentru tranzit æi pentru
åara de origine), la comunicarea æi coordonarea dintre åãrile de origine æi
de tranzit/ destinaåie; la finanåarea transportului æi la procesul deplasãrii
(inclusiv repatrierea sub escortã dacã este necesarã æi asistenåa din tranzit),
la primire æi referire la sosire, precum æi la transportul în åara de origine.
Procedura de repatriere nesigurã presupune riscuri pentru victime care, în
cazuri extreme, ar putea chiar avea drept consecinåã (re)traficarea. Persoa -
nele traficate intervievate pentru studiul de faåã s-au reîntors acasã în mai
multe moduri diferite – unele au fost asistate, însã multe altele nu au fost.
Victimele au subliniat multitudinea de afecte æi de reacåii atunci când au
vorbit despre reîntoarcerea lor. Multe dintre sentimente erau negative –
teamã, neliniæte, dezamãgire, stres æi frustrare, nervozitate æi confuzie – care
au fost rezultatul nu numai al propriului proces de repatriere, dar æi a modului
în care-a fost gestionat. În acelaæi timp, victimele au mai evidenåiat, de ase -
menea, mai multe afecte pozitive legate de repatrierea lor, inclusiv, cã au
fost incitate æi uæurate, dar æi cã s-au simåit în siguranåã æi protejate. În plus,
aæa cum s-a întâmplat æi în cazul etapei de identificare, multe victime s-au
confruntat cu unele afecte simultane æi adesea în opoziåie. De exemplu,
multe victime au fost mulåumite æi uæurate datoritã procesului de repatriere.
S-au simåit uæurate cã nu mai erau în mâinile traficanåilor, mulåumite cã plecau
din åara unde fuseserã exploatate, nerãbdãtoare sã-æi vadã familiile æi fericite
sã se întoarcã acasã. Cu toate acestea, destul de des aceastã fericire a fost
însoåitã de afecte negative, cum ar fi teama de a se întâlni cu traficantul sau
nervozitatea cauzatã de ce le aætepta acasã. Procesul de repatriere æi de
referire implicã un numãr de paæi care asigurã reîntoarcerea sigurã æi cu
demnitate a persoanelor traficate. Dacã aceste etape nu au fost desfãæu -
rate complet, corespunzãtor sau cu empatie, victimele s-au confruntat cu
probleme în cursul procesului de repatriere æi de referire. Persoanele traficate
s-au confruntat cu o serie de aspecte, care-au început sã aparã înaintea
plecãrii, pe durata tranzitului æi/ sau atunci când au ajuns acasã. Aspectele
menåionate de victime s-au referit la o lipsã de acces generalizatã la infor -
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maåii complete, pe care sã le înåeleagã, cu privire la procesul de repatriere
æi referire, la faptul cã, uneori, procesul de transport pãrea sã repete trans -
portul prin care fuseserã deplasate în situaåia de trafic, la importanåa
acordatã de victime repatrierilor fãrã identificare æi repatrierilor asistate, la
problemele cu care s-au confruntat în situaåia de tranzit, cum ar fi intero -
garea æi tratamentul necorespunzãtor din partea autoritãåilor, la întârzierile
legate de repatrierea lor în statele de origine, la aspectele care se referã la
evaluãrile de risc adecvate æi corespunzãtoare, la aspectele legate de pazã
æi la experienåele lor privind primirea æi referirea din åãrile de origine.

Sã acorzi asistenåã æi protecåie adecvatã æi corespunzãtoare persoanelor
traficate este esenåial în scopul stabilizãrii imediate a acestora æi al recuperãrii
pe termen lung æi al re/ integrãrii în societate. Se oferã asistenåã æi protecåie
în åãrile de tranzit, de destinaåie æi de origine, iar studiul a avut în vedere
intervenåiile disponibile victimelor din toate aceste locuri. Au fost intervie -
vate persoanele traficate în diferitele stadii de asistenåã – în ceea ce priveæte
reacåia iniåialã de urgenåã, dar æi în cursul asistenåei., æi, pe termen lung,
al reintegrãrii. În ciuda diferenåelor dintre victimele traficului æi experienåele
lor, au apãrut niæte teme æi aspecte comune atunci când am vorbit cu victi -
mele, despre ce-au vãzut, despre cum au înåeles æi resimåit asistenåa æi pro -
tecåia. Persoanele traficate intervievate au descris sentimente negative –
de la teamã la æoc, confuzie, de la suspiciune la stres æi ruæine. Un element
important a fost cã au vorbit æi despre modul în care, în aceastã etapã a
vieåii lor post-trafic, au avut sentimente pozitive, de obicei, sentimente de
confort æi de siguranåã, un sentiment al apartenenåei, cã nu sunt singure,
de uæurare æi de recunoætinåã. În multe situaåii, victimele au raportat mai
multe sentimente negative în stadiile iniåiale de asistenåã, atunci când aveau
mai puåinã încredere æi se simåeau mai puåin în largul lor fiind asistate, dar,
în timp, au început sã resimtã sentimente mai pozitive, odatã ce au cãpãtat
încredere mai mare în ele însele æi în ceilalåi. Aspectele subliniate de victime
referitoare la etapele de asistenåã æi de protecåie au fost multiple æi diferite,
s-au referit la o gamã largã de subiecte conexe. S-au inclus aici problemele
întâmpinate din cauza barierelor culturale æi lingvistice dintre beneficiari,
precum æi dintre beneficiari æi personal; câteva dintre preocupãrile æi senti -
mentele resimåite de victime cu privire la regulile æi restricåiile existente în
cadrul programelor de asistenåã, importanåa informaåiilor accesibile, adec -
vate æi cuprinzãtoare cu privire la variantele de asistenåã æi în strãinãtate æi
acasã; necesitatea ca victima sã fie implicatã în procesul de luare de decizii;
accesul victimei (æi, uneori, lipsa accesului) la justiåie, în contextul experienåei
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de trafic; problemele legate de stigmatizare æi discriminare cu care s-au
confruntat multe victime în urma experienåei de trafic; chestiuni legate de
nevoile de securitate æi de siguranåã ale victimelor; dificultãåile æi comple xitatea
aspectelor de echilibrat, precum autonomia victimei æi dependenåa acesteia
de serviciile furnizate; preocupãrile legate de viaåa privatã æi confidenåialitatea
în ceea ce priveæte victimele traficului; cum sã echilibrezi nevoile de asistenåã
specializatã ale unui grup divers de persoane traficate; situaåiile în care furni -
zarea de asistenåã prevedea niæte condiåii de îndeplinit; lipsa generalizatã de
asistenåã de la stat în regiune; complexitatea procesului de reintegrare, æi cum
poåi sã asiguri cel mai bine æi capacitatea profesionalã æi calitatea asistenåei.

Deæi în fiecare stadiu au existat chestiuni æi preocupãri particulare identi -
ficate de victimele traficului, au existat æi niæte teme de naturã generalã,
relevante în cursul întregului proces de identificare, repatriere/ referire æi
asistenåã. S-au inclus aici: 

● Accesul la informaåii: Victimele au nevoie æi doresc mai multe infor -
maåii cu privire la opåiunile lor æi la procesul care trebuie urmat, infor -
maåii care sã fie concrete, accesibile, de înåeles, conform vârstei, în
limba pe care o cunosc æi adecvate din punct de vedere cultural.
Momentul a fost semnalat ca fiind important în ceea ce priveæte furni -
zarea de informaåii – æi anume ca informaåiile sã fie date la momentul
potrivit, sã fie repetate, æi ca victimele sã aibã timp la dispoziåie pentru
a prelucra informaåiile æi pentru a lua deciziile în consecinåã. A mai
fost sesizat un alt aspect ca fiind central în ceea ce priveæte fluxul de
informaåii: ca victimele sã fie implicate în procesul de luare de decizii
æi sã nu fie doar niæte recipiente pasive de informaåii.

● Tratamentul necorespunzãtor æi interacåiunile problematice: Anumite
victime au raportat situaåii de neglijenåã, insensibilitate sau discri mi -
nare, în timp ce altele au relatat cazuri de tratament necorespunzãtor.
Este deosebit de îngrijorãtor cã au fost relatate cazuri de abuz ale victi -
melor aflate în asistenåã. Tratamentul inadecvat (chiar dacã nu este
intenåionat) are efect negativ asupra persoanelor deja traumatizate
æi exploatate, inclusiv în ceea ce priveæte dorinåa lor de a accepta spriji -
nul persoanelor care le asistã. Sunt necesare mecanismele de respon -
sabilizare în activitatea anti-trafic, care includ activitãåi de monitorizare
æi de evaluare, precum æi proceduri pentru înaintarea sesizãrilor.

● Aspecte legate de siguranåã æi de securitate: Nu întotdeauna proce -
durile de siguranåã æi de securitate au fost gestionate la fel æi au variat
semnificativ în funcåie de organizaåii, instituåii æi åãri. Nu numai cã
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evaluãrile riscului au fost, în general, limitate, însã securitatea nu a
fost întotdeauna evaluatã pentru fiecare caz în parte în cursul vieåii
post-trafic a victimei. În acelaæi timp, anumite victime au fost supuse
unor restricåii dure de securitate æi au apãrut preocupãri privind
siguranåa æi paza, care n-au fost întotdeauna analizate în funcåie de
importanåa unei vieåi normale æi a unei recuperãri pe termen lung. 

● Barierele lingvistice æi culturale: În toate stadiile procesului, victimele
s-au confruntat cu bariere de comunicare – æi lingvistice æi culturale –
care-au reprezentat o piedicã în calea consolidãrii încrederii în ceilalåi,
a sentimentului de siguranåã æi a punerii în practicã a intervenåiilor
de calitate. Umplerea acestor goluri – prin intermediul traducerii,
al personalului cunoscãtor de limbi strãine, al mediatorilor culturali,
etc. – poate fi de folos în toate etapele procesului, deæi fiecare „solu -
åie“ îæi are propriile limite (de exemplu, cost, accesibilitate, pregãtire),
care necesitã o analizã detaliatã. 

● Modelele de intervenåie æi asistenåã de calitate: Tipul æi calitatea
intervenåiilor – de la identificare la asistenåã – au fost extrem de
inegale nu numai între åãri, ci æi în interiorul acestora. În plus, modelele
æi logica programelor diferã semnificativ de la o organizaåie la alta.
Victimele însele au pus sub semnul întrebãrii câteva dintre modelele
de asistenåã folosite (de exemplu, adãposturi închise sau deschise,
programe rezidenåiale sau nerezidenåiale), precum æi regulile æi restric -
åiile folosite în cadrul multor programe. În strânsã legãturã cu aceastã
problemã apare lipsa generalã de monitorizare æi evaluare a acestor
modele de asistenåã æi de intervenåii profesionale. Contribuåiile, feed-
back-ul æi evaluãrile intervenåiilor fãcute de victime sunt de aseme -
nea, importante, în ceea ce priveæte elaborarea, personalizarea æi
punerea în practicã de programe æi politici.

● Nevoia de intervenåii æi asistenåã sprijinite mai mult de stat: Multe
victime s-au confruntat cu probleme atunci când au accesat chiar æi
serviciile cele mai elementare æi sprijinul minim. Dacã unele victime
au subliniat cã reprezentanåii instituåiilor statului au depus eforturi
susåinute pentru a le pune la dispoziåie variante æi sprijin, au sesizat
æi cã adesea aceætia au fost constrânæi de resursele limitate ale statului.
În plus, accesarea serviciilor era adesea complicatã de procedurile biro -
cratice æi multe victime s-au confruntat cu obstacole însemnate atunci
când au negociat aceste proceduri, care, într-un numãr de situaåii,
au avut drept consecinåã faptul cã n-au mai primit asistenåa necesarã. 
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● Implicarea victimelor în conceperea æi punerea în practicã a interven -
åiilor: Adesea, victimele au o idee clarã cu privire la care le sunt nevoile
æi cum se pot îmbunãtãåi procesele æi procedurile pentru a le fi înde -
plinite mai bine nevoile. Dacã sunt implicate victimele în discutarea
nevoilor proprii, precum æi dacã li se cautã contribuåia în ceea ce pri -
veæte conceperea æi punerea în practicã a intervenåiilor, se poate asigura
cã intervenåiile – dintr-o perspectivã legalã sau de asistenåã socialã –
se centreazã pe victime æi se bazeazã pe realitãåile trãite de persoanele
care vor fi susåinute æi asistate. Sistemele de intervenåie æi asistenåã care
sunt concepute, puse în practicã æi modificate într-o manierã partici -
pativã sunt mult mai eficace, eficiente æi, în final, umaniste. În plus,
acest proces de implicare a victimelor trebuie sã fie un proces continuu.

● Golurile din cadrul procesului: Încã mai rãmân câteva decalaje notabile
æi aspecte legate de procesul de identificare, repatriere æi asistenåã pen -
tru persoanele traficate. Se includ aici posibilele aptitudini inadecvate
de identificare ale actorilor însãrcinaåi cu identificarea æi ratarea ocaziilor
de identificare; cã victimele au continuat sã fie reåinute/ arestate æi inte -
rogate; continuarea repatrierilor neasistate; repatrierea întârziatã a victi -
melor strãine ale traficului; accesul limitat al victimei la justiåie æi lipsa ei
de satisfacåie în ceea ce priveæte procesul judiciar æi penal; condiåionarea,
uneori, a asistenåei; cã nu ætii încotro sã te îndrepåi pentru ajutor; precum
æi complexitatea procesului de reintegrare. Dacã aceste aspecte nu epui -
zeazã întreaga gamã de decalaje æi probleme, scot în evidenåã cã, în ceea
ce le priveæte pe victime, sunt identificate ca fiind presante câteva dintre
îngrijorãrile lor, æi ne permit sã avem un punct de plecare atunci când
avem în vedere îmbunãtãåirea procesului de referire transnaåionalã.

● Importanåa abordãrii de la caz la caz: Existã nevoia de flexibilitate æi
de creativitate atunci când se pune problema reacåiei nu numai la
diferitele nevoi de identificare æi asistenåã, ci æi la diferitele profiluri
ale victimelor. Este necesar sã avem în vedere cã fiecare caz este unic
æi sã reacåionãm în funcåie de fiecare caz concret pentru a echilibra
aceastã diversitate æi complexitate. Dacã sunt mai bine înåelese for -
mele mai puåin rãspândite ale traficului æi, pe cale de consecinåã, nevoile
mai puåin recunoscute ale victimelor, atunci actorii anti-trafic pot fi
mai bine dotaåi. La fel de important este æi cã asistenåa specializatã
este disponibilã pentru cazurile mai „dificile“, cum ar fi victimele cu
handicap, cu tulburãri de comportament, cu dependenåe, cu nevoi
particulare de sãnãtate, victimele cu persoane în întreåinere etc.



● Aspecte legate de sex æi sexualitate: Trebuie avute în vedere pe tot
parcursul procesului aspectele legate de sex æi sexualitate – de la
identificare, pânã la repatriere æi pe durata asistenåei. Æi bãrbaåii æi
femeile sunt victime ale traficului æi adesea trec prin experienåe de
trafic diferite, æi au æi nevoi æi interese diferite. Presupunerile privind
sexul æi sexualitatea oferã adesea informaåii cu privire la modul în care
se iau æi se pun la dispoziåie mãsurile anti-trafic. Este necesarã mult
mai multã atenåie cu privire la maniera în care sexul æi sexualitatea
oferã informaåii nu numai referitoare la maniera de desfãæurare a
traficului, ci æi la care sunt intervenåiile anti-trafic care pot susåine
adecvat æi eficace victimele de ambele sexe. 

● Nevoia de mai multe studii axate pe victime, de evaluare æi de conce -
perea de programe în acest sens: Persoanele traficate sunt în postura
cea mai bunã pentru a-æi identifica æi comunica nevoile – de ce au
nevoie æi ce poate fi mai de ajutor æi mai important pentru ele. Studiile
axate pe victime pot oferi informaåii inestimabile pentru elaborarea
de intervenåii anti-trafic æi asigura cã nevoile victimelor se situeazã
ferm în centrul discuåiei actorilor anti-trafic. Mai pot servi æi la respon -
sabilizarea potenåialã a victimelor – la evaluarea opiniilor acestora
pe acelaæi palier cu cele ale profesioniætilor – ceea ce poate juca un
rol important în cadrul procesului de recuperare. 

Foarte important, intenåia prezentului raport este sã ofere o voce æi un
profil experienåelor æi problemelor cu care s-au confruntat persoanele trafi -
cate intervievate æi sã foloseascã aceste constatãri ca pe o trambulinã a schim -
bãrii. Studiul a pornit de la premisa nevoii de informaåii mai indepen dente
æi mai fundamentate pe cercetare, cu privire la procesele de identi ficare,
repatriere æi asistenåã pentru persoanele traficate din ESE. La fel de centralã
a fost æi nevoia unei evaluãri centrate pe victimã a acestui proces, cu persoa -
nele traficate, ele însele, care sã articuleze ceea ce-ar fi fost expe rienåe pozitive
æi negative pentru ele, precum æi modul în care le-au fost îndeplinite (sau nu)
nevoile. Interviurile au subliniat o gamã largã de aspecte ridicate chiar de
victime de-a lungul traiectoriei de identificare, repatriere æi asistenåã. Relatãrile
æi observaåiile lor la prima mânã ne spun multe despre modul în care func -
åioneazã mecanismele æi procedurile anti-trafic æi le oferã actorilor anti-trafic
contribuåii æi sugestii concrete, care, sperãm noi, sã îmbunãtãåeascã politicile
æi practicile. Aceste comentarii æi concluzii sunt prezentate în interesul
îmbunãtãåirilor æi al angajamentului continuat æi se sperã ca aceste con statãri
æi observaåii sã fie citite în spiritul intenåiilor de la care s-a plecat.
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Prescurtãri æi abrevieri 

ABA-CEELI Asociaåia Baroului American—Iniåiativa juridicã europeanã æi euro-asiaticã
AI Amnesty International
AT Anti-trafic
AVR Repatrierea voluntarã asistatã
BH Bosnia æi Heråegovina 
CAFV Consilierea împotriva violenåei în familie
CSI Comunitatea Statelor Independente
CoE Consiliul Europei
CPTW Centrul pentru prevenirea traficului de femei
CRC Convenåia privind drepturile copilului
CSW Centrele de asistenåã socialã
CT Combaterea traficului
D&E Diferiåi æi egali
CE Comisia Europeanã
ECPAT Sã punem capãt prostituåiei minorilor, pornografiei infantile æi traficului de copii
UE Uniunea Europeanã
FATW Fundaåia împotriva traficului de persoane
FYROM Fosta republicã iugoslavã a Macedoniei 
GAATW Alianåa globalã împotriva traficului de femei
GCC Centrul comunitar Gjirokastra
OG Organizaåii guvernamentale
HIV Virusul imunodeficienåei umane
ICCO Organizaåia ecumenicã pentru cooperare æi dezvoltare
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ICMPD Centrul internaåional pentru elaborarea de politici în domeniul migraåiei
IDP Persoane strãmutate la nivel naåional
IFS Forumul internaåional al solidaritãåii
IHRLG Grupul legislativ internaåional pentru drepturile omului
ILO Organizaåia internaåionalã a muncii
OI Organizaåia internaåionalã
OIM Organizaåia internaåionalã pentru migraåie
ISF Unitate sigurã de tranziåie
KBF Fundaåia regelui Baudouin
KPS Serviciul de poliåie din Kosovo
MoHSP Ministerul Sãnãtãåii æi Protecåiei Sociale
ONG Organizaåie neguvernamentalã
PNA Plan naåional de acåiune
NRC Centru naåional de primire
NRM Mecanismele naåionale de referire
ODIHR Oficiul pentru instituåii democratice æi drepturile omului
OSCE Organizaåia pentru securitate æi cooperare în Europa
PTSD Sindromul de stres post-traumatic
PVPT Centrul de protecåie a victimelor æi de prevenire a traficului
QKPVT Qendra kombetare pritese e Viktimave te Trafikut
RCP Punctul regional de aprobare
ESE Europa de Sud-Est
POS Proceduri de operare standard
SPTF Unitatea operativã multidisciplinarã a Pactului de Stabilitate pe traficul 

de persoane
SIDA Sindromul imunodeficienåei dobândite
BTS Bolile cu transmitere sexualã
ITS Infecåiile cu transmitere sexualã 
THB Traficul de fiinåe umane
TIP Traficul de persoane
MTR Mecanismele transnaåionale de referire
TRP Permisele temporare de æedere
UAMs Minorii neînsoåiåi
UK Marea Britanie
UN Organizaåia Naåiunilor Unite
UNAIDS Programul Naåiunilor Unite privind HIV/AIDS
UNDP Programul de dezvoltare al Naåiunilor Unite
UNHCR Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaåi
UNICEF Fondul pentru copii al Naåiunilor Unite
UNICRI Institutul ONU de cercetare privind justiåia æi infracåionalitatea regionalã
UNOHCHR Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului
USAID Agenåia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaåionalã
VAW Violenåa împotriva femeilor
VoT Victima traficului
OMS Organizaåia mondialã a sãnãtãåii



1. Introducere 

Raportul de faåã prezintã constatãrile unui studiu regional din SE Europei,
care a analizat procesul actual de identificare, repatriere æi asistenåã a
victimelor traficului. Obiectivul concret al cercetãrii a fost sã cartografieze
în mod clar cum are loc acest proces în prezent, în cadrul æi la nivelul SE
Europei, inclusiv care sunt bunele practici æi problemele cu care se confruntã.
Ca atare, a fost analizat procesul complet al referirii æi al asistenåei – de
la identificare (fie în strãinãtate, fie acasã), repatriere (æi internã æi interna -
åionalã), referire (de cãtre OG, ONG æi/ sau OI-uri) æi asistenåã æi protecåie
(æi pe termen lung æi pe termen scurt, æi acasã æi în strãinãtate, de la OG,
ONG æi OI-uri). Din acest motiv, studiul a fost desfãæurat în åãrile de origine,
cum ar fi Albania, Moldova æi România, dar æi în alte åãri, cum ar fi BH æi
Serbia, care sunt, din ce în ce mai mult, nu numai puncte de origine, dar æi
de destinaåie æi de tranzit. Fiind desfãæurat în aceste cinci åãri, studiul se referã
la situaåiile de trafic din æi cãtre fiecare dintre cele zece state ale ESE –
Albania, BH, Bulgaria, Croaåia, teritoriul Kosovo, administrat de ONU, Fosta
Republicã Iugoslavã a Macedoniei (FYROM), Moldova, Muntenegru, România
æi Serbia, precum æi în åãrile din Orientul Mijlociu, fosta Uniune Sovieticã,
diferite state din UE æi Turcia. La fel de important este cã studiul porneæte
de la perspectiva femeilor æi a bãrbaåilor traficaåi, care au trecut prin diferitele
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proceduri. Abordarea este, aæadar, sã se tragã învãåãminte de la cei care
se aflã în cea mai bunã posturã sã predea astfel de experienåe æi probleme.
Mult prea rar sunt ascultate victimele atunci când se pune problema con -
ceperii æi punerii în practicã a programelor æi politicilor anti-trafic. Procedând
astfel, existã æi potenåialul de responsabilizare a victimelor. Dupã cum a mai
fost susåinut,

un scop primar al procesului de responsabilizare … este sã se aducã
la centru vocile marginalizate, asigurându-ne cã toate persoanele
sunt auzite æi respectate. Acest lucru se face vorbind despre expe -
rienåa individualã în cadrul familiei, al comunitãåii æi al lumii întregi,
pentru a înåelege contextul social, politici æi istoric al experienåei victi -
mei (Blitz et al 2003: 160). 

Prezentul studiu nu este o evaluare a unei åãri, program sau organizaåie
din ESE. Este, mai curând, o analizã a modului în care cadrul existent de iden -
tificare, referire æi asistenåã este înåeles, perceput æi resimåit de victimele inter -
vievate. Se sperã cã, ascultând victimele æi prezentându-le nevoile æi dorinåele
auto-articulate, va fi posibil sã se asiste gama largã de organizaåii æi actori
care cautã sã soluåioneze traficul din ESE, precum æi din domeniile conexe.

Cuprinsul raportului este împãråit în trei mari secåiuni – experienåele
victimei în ceea ce priveæte 1) identificarea, 2) repatrierea æi 3) asistenåa æi
protecåia. Fiecare secåiune are în vedere modul în care are loc procesul, în
general, æi în care se simt victimele faåã de aceastã etapã a procesului
(sentimente pozitive æi negative), precum æi, pentru victime, de asemenea,
care-au fost problemele æi obstacolele cu care s-au confruntat în stadiul
respectiv. În interviurile cu victimele, punctul focal a fost reorientat de la
ce fac actorii anti-trafic æi ce intenåioneazã sã facã, cãtre maniera în care
înåeleg æi resimt victimele aceste intervenåii. Cu alte cuvinte, nu s-a referit
doar la informaåiile æi alternativele furnizate victimelor, ci æi la maniera în
care victimele au înåeles individual aceste alternative æi informaåii. La fel,
nu s-a centrat doar pe care au fost sprijinul æi asistenåa furnizate, ci æi pe
modul în care au perceput æi resimåit victimele sprijinul æi asistenåa. Intenåia
a fost o mai bunã înåelegere a ceea ce-au considerat victimele cã sunt aspecte
pozitive, dar æi negative, în baza experienåelor lor directe cu intervenåiile
anti-trafic, æi acasã æi în strãinãtate. Nu au un nivel egal de relevanåã obser -
vaåiile æi contribuåiile tuturor åãrilor. De exemplu, câteva dintre chestiunile
de mai jos se referã la tipurile specifice de program sau intervenåii care,
chiar dacã sunt ceva obiænuit în ESE, nu sunt æi singurul tip de asistenåã
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disponibil. De asemenea, anumite observaåii sunt relevante în mod special
pentru statele de destinaåie æi pot sã nu se aplice la fel în åãrile de origine.
Acestea fiind spuse, multe dintre aspectele subliniate îæi vor gãsi ecoul într-
o serie largã de actori anti-trafic, proveniåi din mai multe contexte.

Actorii anti-trafic sunt în mod clar dedicaåi, dau dovadã de angajament
æi au capacitãåi puternice legate de identificare, repatriere æi asistenåã, iar
importanåa æi valoarea activitãåii lor nu trebuie sã fie subestimatã. Acesta
a fost un mesaj clar derivat din interviurile cu victimele – æi anume cã aceæti
actori æi furnizori de servicii au fost inestimabili din punctul de vedere al
recuperãrii æi reintegrãrii victimelor æi cã diferitele intervenåii au fost de o
importanåã vitalã în cadrul eforturilor anti-trafic. Ca atare, intenåia nu este
sã se critice pe nedrept pe cei implicaåi, pe profesioniætii dedicaåi sau efortu -
rile anti-trafic depuse. Mai curând intenåia este sã se ofere o voce æi un
profil experienåelor æi aspectelor cu care s-au confruntat persoanele traficate
intervievate pentru studiul de faåã æi sã se foloseascã aceste concluzii drept
trambulinã a schimbãrii. Sunt prezentate aceste concluzii æi comentarii în
interesul îmbunãtãåirilor æi al angajamentului continuat, æi se sperã ca aceste
constatãri æi observaåii sã fie citite în spiritul în care-au fost intenåionate.

Axa centralã æi punctul de origine al studiului de faåã este perspectiva bãr -
baåilor æi a femeilor care sunt incluse în cadrul acestui proces de referire æi, care,
prin implicarea lor, se aflã în postura cea mai potrivitã sã comenteze procesul
æi sã articuleze alternativele posibile. Chiar æi victimele ne-au spus asta atunci
când au fost întrebate ce pãrerea au cã participã la un astfel de proiect:

Aceastã cercetare este importantã, este important cã se åine seama
de pãrerea noastrã. 

Cred cã ideea este bunã æi cã un astfel de studiu ar trebui sã fie fãcut
pentru cã doar dacã vorbesc cu beneficiarii vor æti furnizorii de servicii
ce-a fost bine æi ce-a fost rãu … æi este important ca beneficiarii sã
poatã participa la astfel de studii æi cã sunt avuåi în vedere. 

Beneficiarii ar trebui sã vorbeascã despre asistenåa pe care-o primesc
æi sã descrie cum se simt.

E bine æi e important sã asculåi problemele beneficiarilor pentru a
înåelege cum sã-i ajuåi. E un lucru normal. 

Acest lucru nu mi s-a pãrut stresant. M-am bucurat cã opinia mea
a contat æi cred cã informaåiile pe care le-am oferit vor fi utile …



Da, asta mi se pare bine, în general, æi anume cã se åine seama de
pãrerile noastre. Acest studiu ne va ajuta sã ne înåelegem mai bine
problemele.

Evaluarea, percepåiile æi aprecierea victimelor cu privire la proces servesc
drept axã centralã a studiului æi bazã de cercetare. Iar concluziile æi reco -
mandãrile se nasc drept reacåie la experienåele æi percepåiile lor personale,
dar æi pe baza reflecåiilor æi a sugestiilor lor. 
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2. Cadrul de cercetare

2.1. Contextul proiectului æi obiectivele de cercetare 

În iulie 2006, ICMPD1 a iniåiat programul sãu regional cu finanåare USAID
pentru a susåine înfiinåarea de mecanisme transnaåionale de referire cuprin -
zãtoare, eficace æi instituåionalizate (MTR) pentru victimele traficului din Europa
de Sud-Est (ESE). Acest program – desfãæurat în Albania, Bosnia-Heråe -
govina, Bulgaria, Croaåia, teritoriul Kosovo, sub administrare ONU, Fosta
Republicã Iugoslavã Macedonia (FYROM),2 Moldova, Muntenegru, România

1 Centrul internaåional pentru elaborarea de politici în domeniul migraåiei (ICMPD) este o organi -
zaåie interguvernamentalã cu sediul la Viena, cu statut de observator la ONU. Scopul acesteia este
sã promoveze politici de migraåie inovatoare, cuprinzãtoare æi durabile æi sã funcåioneze ca un meca -
nism de schimb de servicii pentru guvernele æi organizaåiile din Europa. ICMPD este activ în diferite
domenii, cum ar fi politicile legate de vize, gestionarea frontierelor, azil æi readmisie, æi are multã
expe rienåã pe elaborarea æi punerea în practicã a proiectelor menite sã combatã traficul de fiinåe
umane. Programul anti-trafic al ICMPD doreæte sã susåinã statele la nivel naåional æi regio nal, furni -
zându-le reacåii anti-trafic cuprinzãtoare în conformitate cu standardele æi bunele practici interna -
åionale æi europene. Acest program contribuie la eforturile instituåionale æi de consolidare a capacitãåii
acestora prin intermediul pregãtirii, asistenåei tehnice æi al experåilor care aplicã în mod consecvent
o perspectivã multi-disciplinarã æi participativã. Conlucrând strâns cu guvernele, organizaåiile interna -
åionale æi grupurile societãåii civile, ICMPD promoveazã o abordare centratã pe drepturile omului. 

2 Denumitã în cele ce urmeazã Macedonia sau FYROM.
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æi Serbia – are drept obiectiv elaborarea de mecanisme de referire transna -
åionale (MTR) pentru victimele traficului, pentru a dezvolta un sistem de ges -
tionare de caz corespunzãtor între åãrile de origine, de tranzit æi de destinaåie.

Pentru a se asigura cã asistenåa realã æi nevoile de protecåie ale victimelor
traficului se aflã în centrul programului MTR, ICMPD i-a comandat Institu -
tului NEXUS3 elaborarea unui studiu empiric în cinci åãri din ESE, åãri care
sunt æi åãri de origine, dar æi de destinaåie (Albania, BH, Moldova, România
æi Serbia). Studiul s-a concentrat pe experienåele legate de identificare, repa -
triere æi asistenåã ale persoanelor traficate din, în cadrul æi pe teritoriul ESE.
Se vor folosi concluziile æi recomandãrile prezentului studiu ca fundamentare
æi bazã pentru liniile directoare privind activitatea de referire transnaåionalã
din regiune æi, ca atare, vor fi utile direct æi instrumentelor æi paæilor opera -
åionali prevãzuåi în cursul proiectului.

Studiul s-a bazat pe nevoia de informaåii mai independente, bazate pe
cercetare, cu privire la procesele de identificare, repatriere æi asistenåã pentru
persoanele traficate. La fel de centralã a fost æi nevoia unei evaluãri a acestui
proces, axate pe victimã, în cadrul cãreia persoanele traficate sã articuleze
ceea ce au reprezentat experienåe æi pozitive æi negative pentru ele, precum
æi cum le-au fost (sau nu) îndeplinite nevoile. Li s-a solicitat persoanelor tra -
fi cate sã discute cum au resimåit diferitele intervenåii în viaåa lor post-tra -
fic – identificare æi repatriere, inclusiv diferitele stadii de asistenåã æi protecåie.
Din perspectiva cercetãrii a fost esenåial modul în care s-au simåit victimele
în diferitele stadii ale acestei traiectorii æi cum au apreciat æi evaluat procesul.
Esenåialmente, principiul de organizare a fost modul în care victi mele au
vãzut, au înåeles æi au experimentat aceste stadii diferite. 

3 NEXUS este un centru de politici æi cercetare multidisciplinarã cu sediul la Viena, dedicat
desfãæurãrii de cercetare æi analizã care sã serveascã drept bazã pentru o legislaåie æi niæte
poli tici æi practici de combatere a traficului mai bine informate æi mai eficace. NEXUS se specia -
lizeazã pe furnizarea de analize independente, bazate pe cercetarea axatã pe dovezi; pe evalua -
rea obiectivã æi pe aprecierea constructivã; pe consilierea tehnicã; pe pregãtirea æi sprijinul în
sensul consolidãrii capacitãåii. Institutul NEXUS este membru al Grupului de coordonare a exper -
åilor alianåei OSCE, iar în consiliul sãu consultativ se includ OIM, Reprezentantul special al OSCE
pentru combaterea traficului de fiinåe umane, Centrul de cercetare Innocenti al UNICEF, Proiectul
de protecåie al Universitãåii Johns Hopkins æi Centrul european de pregãtire pentru drepturile
omului æi democraåie. În cercetarea sa, NEXUS preia din experienåa de cercetare extensivã de
la nivelul Europei de Sud-Est în domeniul combaterii traficului, dar æi din alte regiuni æi a produs
un numãr de studii de trafic în ESE inclusiv pe tema de ce victimele traficului refuzã asistenåa,
traficarea minorilor pentru scopuri de muncã æi ceræetorie în ESE; programele de asistenåã
acordatã victimelor din ESE; mãsurile de combatere a traficului de persoane æi a exploatãrii
în muncã; profiluri æi comportamente ale traficanåilor; traficul de copii din Sierra Leone. 
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2.2. Cunoætinåele æi golurile de cunoaætere existente 

Mai multe studii æi documente au examinat procesul de identificare, repa -
triere æi asistenåã a persoanelor traficate, însã punctul focal a fost, în general,
reprezentant de cadrele juridice æi administrative în care are loc identificarea
æi asistenåa. Se includ aici principiile æi liniile directoare referitoare la procesul
de identificare æi asistenåã,4 cadrul legislativ (naåional æi internaåional)5, precum
æi studierea cadrului de asistenåã, inclusiv a bunelor practici.6 Mai puåin
rãspândite au fost studiile despre cum au perceput æi resimåit victimele însele
viaåa lor post-trafic æi cum au evaluat ele æi apreciat intervenåiile æi asistenåa.
Ulterior, anumite studii recente au cãutat sã se ocupe de acest decalaj, pre -
luând, drept punct iniåial æi materie primã, opiniile, percepåiile æi experi enåele
victimelor cu privire la cadrul de asistenåã. 

A Life of One’s Own (2005) (Viaåa pe cont propriu) este un studiu al
programelor de reabilitare din Serbia æi Moldova æi porneæte de la premisa
cã sunt necesare mai multe informaåii derivate din cercetare cu privire la
conåinutul æi efectele reabilitãrii victimelor traficului (vezi Bjerkan 2005). 

Leaving the past behind (2007) (Lasând trecutul în urmã) are în vedere
raåiunile pentru care anumite victime refuzã asistenåa prin intermediul unui
studiu empiric al acestei probleme în trei åãri din ESE – Albania, Serbia æi
Moldova. Printre motivele pentru care anumite victime refuzã integrarea
în cadrul de asistenåã se includ, dar nu se limiteazã la: diferitele forme de
stigmate asociate æi cu traficul æi cu primirea de asistenåã, decalaje æi pro -
bleme ale cadrului de asistenåã, o lipsã de încredere în sistem, înåelegerea
limitatã a cadrului de asistenåã, dorinåa de a reveni acasã la familie sau la
comunitate, asistenåa nu este necesarã æi nu existã identificare ca victimã
a traficului (vezi Brunovskis & Surtees 2007). 

Agency or illness – trafficking victims’ choices and behaviors (în curs
de apariåie în 2008) (Rãspundere sau boalã – alegerile æi comportamentele

4 Vã rugãm sã consultaåi: Bump & Duncan 2003; EC 2005; EU 2005; EU 2004; EU 2002;
FATW, GAATW æi IHRLG 1999; GAATW 2000; ICMPD 2003a, 2003b, 2006; ILO 2006; IOM
2005b; Mitchels 2004; OSCE/ODIHR 2004; UNICEF 2005; UNOHCHR 2002.

5 ABA CEELI 2005; IOM 2005a; La Strada & OSCE 2006.
6 Andreani & Raviv 2004; Dottridge 2004 & 2006; Hunzinger & Sumner-Coffey 2003;

ICCO 2004; Kvinna til Kvinna & Kvinnoforum 2003; Kvinnoforum 2003; La Strada Moldova
2005; Limanowska 2002 æi 2003; Pearson 2002; Reiter 2005; Rosenberg 2006; Somach and
Surtees 2005; Surtees 2005, 2006a, 2006b, 2007; Tdh & ARSIS 2006; Tdh 2005; Tozaj 2006;
UNICEF 2004; UNICEF & STC 2004; van der Kleij 2003. 
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victimelor traficului) are în vedere sistemele de asistenåã din ESE, inclusiv
valorile æi filosofiile inerente ale acestor programe. Se acordã atenåie specialã
utilizãrii regulilor æi restricåiilor anumitor programe pentru victimele traficului
æi impactul pe care l-ar putea avea asupra recuperãrii victimelor (vezi
Brunovskis & Surtees în curs de apariåie în 2008).

Voices of victims (2004) (Vocile victimelor) este un studiu pilot al experi -
enåelor tinerelor prostituate din Olanda. Au fost intervievate zece femei
tinere, foråate sã se prostitueze, cu privire la experienåa lor, precum æi la
accesul la profesioniætii din domeniul sãnãtãåii mentale, la poliåie æi la actorii
judiciari (vezi ECPAT 2004).7

The courageous testimony (2006) (Mãrturia curajoasã) discutã experien -
åele de trafic ale femeilor care au fost de acord sau nu sã depunã mãrturie,
precum æi ce le-a influenåat deciziile, evaluarea ulterioarã fãcutã cu privire
la consecinåele deciziilor lor æi experienåele de dinainte, de pe durata æi ulte -
rioare proceselor (vezi Bjerkan & Dyrlid 2006a). 

The silenced experience (2006) (Experienåa amuåitã) discutã câteva dintre
obstacolele din calea reintegrãrii cu demnitate æi uæor, inclusiv teama de
stigmat æi de prejudecãåi. Articolul subliniazã nevoia de a avea aceste condiåii
în vedere atunci când se elaboreazã programe de reintegrare æi mai susåine,
de asemenea, cã marea varietate a istoriilor, experienåelor æi perspectivelor
de viitor ale victimelor necesitã, de asemenea, æi niæte programe diverse æi
flexibile de reintegrare (vezi Bjerkan & Dyrlid 2006b)

Stolen smiles (2006) (Surâsuri furate) este un studiu referitor la impactul
fizic æi psihologic al traficului asupra femeilor æi adolescenåilor traficaåi în
Europa. Studiul, chiar dacã mare cantitativ, furnizeazã, de asemenea, æi infor -
maåii calitative cu privire la experienåele de asistenåã ale victimelor, deoarece
se referã la starea lor fizicã æi mentalã æi subliniazã care sunt nevoile pe termen
lung æi scurt ale persoanelor traficate (vezi Zimmerman et al. 2006).

De asemenea, un studiu regional aflat în curs de elaborare de cãtre
Salvaåi Copiii se desfãæoarã în cadrul unui Program de reacåie la traficul cu
copii din Europa de Sud-Est. Studiul implicã interacåiunile directe cu minorii
æi cautã sã rãspundã la întrebarea generalã de ce sunt traficaåi copiii din
perspectiva unui copil. Studiul este în curs de desfãæurare în æapte åãri ESE
(vezi Salvaåi Copiii, proiectele pentru 2007).

7 Disponibil doar în olandezã. 
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2.3. Metodologia de cercetare æi de strângere a datelor 

Studiul se bazeazã pe lucrul pe teren æi pe interviurile desfãæurate în SE
Europei. A fost desfãæuratã activitate pe teren în åãrile tradiåionale de origine
(Albania, Moldova æi România), precum æi în åãrile de tranzit æi de destinaåie,
care au devenit, de asemenea, æi åãri de origine (BH æi Serbia). Au fost inter -
vie vate persoane traficate din cinci åãri (æi anume Albania, BH, Moldova,
România æi Serbia) æi este important de observat cã deplasarea acestora æi/
sau experienåele de exploatare au implicat adesea celelalte cinci state din
regiunea ESE – Bulgaria, Croaåia, teritoriul Kosovo sub administrare ONU,
Macedonia æi Muntenegru – dar æi alte åãri, aflate mai departe, din Orientul
Mijlociu, Rusia æi fostele state sovietice, diferite åãri din UE æi Turcia. Unele
victime proveneau dintr-una dintre åãrile ESE, altele au fost traficate înspre
sau prin ESE, iar altele au fost doar identificate æi/ sau asistate aici. Ce este
important este cã rezultatele reflectã problemele din aceastã sferã mare
de åãri aflate æi la interiorul ESE, dar æi în afara acestui spaåiu æi nu åin
neapãrat numai de åãrile în care s-a desfãæurat cercetarea. Comentariile æi
observaåiile victimelor se referã la întreaga traiectorie a intervenåiei anti-
trafic – în åãrile de origine, tranzit æi destinaåie – æi la o gamã largã de
interlocutori – statali, ONG-uri æi OI-uri. Ca atare, este important sã subli -
niem cã aceste concluzii nu ar trebui sã fie interpretate ca fiind particulare
statelor în care s-a efectuat cercetarea. La fel de important este cã acestea
nu reflectã o anumitã organizaåie sau instituåie, ci scot în evidenåã tendinåe
generale, documentate în cazuri æi contexte multiple.

Au fost efectuate interviuri semi-structurate cu persoanele traficate, în
diferite stadii ale vieåii lor post-trafic. S-a ales formatul unui interviu semi-
structurat, deoarece permite strângerea datelor comparabile prin faptul cã
se urmãreæte o secvenåã pre-stabilitã de teme, în timp ce permite, în acelaæi
timp, flexibilitatea de a face adaptãrile necesare în funcåie de situaåia specificã
a respondentului (Kvale 1996). Majoritatea interviurilor au fost desfãæurate
de cercetãtorii din åãrile respective, deæi anumite interviuri au fost desfãæu -
rate, de asemenea, æi de coordonatorul studiului pe durata misiunilor pe teren.
Echipa de cercetãtori a fost compusã din Rebecca Surtees, Marija Babovic,
Diana Tudorache, Genta Bibo, Viorelia Rusu æi Milica Djordjevic. Toate sunt
cercetãtori cu experienåã æi/ sau profesioniæti din domeniul asistenåei sociale,
cu experienåã pe lucrul cu populaåiile vulnerabile, inclusiv cu victimele traficului. 

Cercetarea a avut o naturã participativã, a adus laolaltã persoane trafi -
cate în jurul ideii comune legate de experienåele lor de identificare, repatriere
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æi asistenåã. Obiectivul a fost sã se situeze aceste experienåe personale æi
individuale în centrul acestei dezbateri æi al procesului de reflecåie æi sã se
iniåieze o discuåie cu persoanele traficate cu privire la experienåele æi
percepåiile lor, precum æi cu privire la soluåiile posibile pentru problemele
cu care se confruntã. Foarte important a fost cã interviurile cu victimele s-
au centrat în concret pe experienåa de identificare, repatriere æi asistenåã,
mai curând decât pe situaåia de trafic. Nu li s-a cerut respondenåilor sã-æi
relateze experienåa de trafic, ci, atunci când se discuta despre asta, iniåiativa
de a o relata îi aparåinea respondentului/ respondentei. 

S-a dorit ca metoda de eæantionare sã aibã o variaåie maximã în ceea
ce priveæte respondenåii æi experienåele lor. Intenåia a fost sã se tragã învãåã -
minte de la cel mai mare spectru de persoane traficate, care urmau sã
identifice o serie largã de experienåe æi probleme. Au fost intervievate în
total 80 de persoane traficate. Au fost intervievate profiluri diferite de vic -
time – bãrbaåi æi femei, adulåi æi minori – precum æi persoane traficate
în scopuri diferite, inclusiv exploatare sexualã, pentru muncã æi pentru
ceræetorie/ delicvenåã. Deæi majoritatea respondenåilor a fost constituitã din
femei, eæantionul include æi interviuri cu doisprezece bãrbaåi. Vârstele respon -
denåilor erau între 15 æi 75 în momentul în care au beneficiat de asistenåã.
Deæi fiecare membru al echipei de cercetare era pregãtit profesional æi avea
experienåa de lucru cu minorii, cercetãtorii au intervievat în mod expres doar
minori mai mari (un total de 13) – între 15 æi 17 ani – din cauza capacitãåii
mai mari a acestora sã aprecieze æi sã evalueze procesul de identificare æi
de repatriere, precum æi asistenåa oferitã. Victimele intervievate au provenit
din diferite åãri ale ESE, dar au mai avut æi alte naåionalitãåi æi au fost traficate
în regiune. Respondenåii fuseserã traficaåi cãtre o serie largã de destinaåii,
inclusiv în cadrul ESE, al UE, al Rusiei æi al fostei Uniuni Sovietice, al Turciei,
Orientului Mijlociu æi al Asiei Centrale. Unele victime au fost intervievate
imediat dupã identificare æi referire æi înainte de a fi repatriate, altele imediat
ce s-au întors acasã æi în stadiile iniåiale ale asistenåei æi/ sau ale luãrii de
decizii, dar altele au fost intervievate în diferitele stadii de reintegrare.
Victimele au fost referite prin programe æi organizaåii diverse, inclusiv de
cãtre OG, ONG æi OI-uri.8

8 În continuare sunt enumerate agenåiile care-au oferit sprijin pentru cercetare, deoarece
au facilitat accesul la beneficiarii lor æi au oferit informaåii valoroase echipei de cercetare. Printre
organizaåiile care-au cooperat se includ în Albania – OIM Tirana, Diferiåi æi Egali (D&E), Centrul
comunitar Gjirokastra (GCC), Vatra, Tjeter Vision, Centrul naåional de primire (NRC) æi Qendra
kombetare pritese e Viktimave te Trafikut (QKPVT); în BH – OIM Sarajevo, Forumul internaåional
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Din relatãrile celor 80 de persoane traficate intervievate, s-a constatat
cã experienåele de trafic se refereau în special la femeile care fuseserã trafi -
cate în scopuri de exploatare sexualã, deæi din cele 52 de cazuri de exploa -
tare sexualã, unul a fost bãrbat. Eæantionul a mai inclus douãsprezece victime
ale exploatãrii prin muncã, dintre care 8 bãrbaåi æi patru femei. Au fost æase
cazuri de trafic pentru ceræetorie/ delicvenåã – cinci femei æi un bãrbat; o
femeie exploatatã æi pentru muncã æi pentru sex æi una exploatatã pentru
sex æi ceræetorie. Traficul a avut loc în special la nivel internaåional, dar au
existat æi situaåii de trafic intern. Dacã majoritatea respondenåilor fuseserã
exploataåi, dupã care fuseserã identificaåi oficial ca victime ale traficului,
în patru cazuri, aceste persoane fuseserã identificate înainte de a fi exploa -
tate, deæi existaserã semnale puternice în fiecare dintre aceste situaåii cu
privire la riscul de trafic sau la intenåia de a fi exploatate. În alte trei situaåii
suplimentare, cercetãtorului nu i-a fost posibil sã identifice clar forma de
trafic, deæi persoanele fuseserã identificate oficial ca traficate de cãtre orga -
nizaåia de sprijin æi fuseserã asistate într-un cadru anti-trafic. Pentru cã
interviul se referea la identificare, repatriere æi asistenåã æi nu la experienåa
lor de trafic, cercetãtorii nu s-au concentrat în aceste cazuri pe detalii referi -
toare la exploatarea lor.

Deæi punctul central al studiului a fost reprezentat de experienåele directe,
percepåiile æi opiniile victimei, a fost de asemenea important în anumite
situaåii sã se strângã informaåii de la furnizorii de servicii. S-a procedat astfel
pentru a clarifica informaåii într-o situaåie specialã sau pentru a strânge mai
multe informaåii generale cu privire la procedurile æi practicile procesului
de identificare, repatriere æi asistenåã. Ca atare, cercetãtorii de la nivel naåio -
nal sau coordonatorul cercetãrii au desfãæurat interviuri de selecåionare cu
furnizorii de servicii selectaåi æi cu actorii anti-trafic din regiune. 

Limite

În cursul studiului a apãrut un numãr de probleme æi limite care-au avut
fãrã discuåie un impact asupra concluziilor acestuia. În aceastã categorie
s-au inclus urmãtoarele: 

pentru solidaritate (IFS) æi La Strada; în Moldova – Centrul internaåional pentru protecåia
drepturilor femeilor æi Centrul de promovare „La Strada“, OIM Chiæinãu, Interacåiune, Com -
pasiune æi Centrul naåional pentru prevenirea abuzului de minori; în România – Tânãra gene -
raåie, Adpare, Reaching Out, Salvaåi copiii, Conexiuni, Betania æi OIM Bucureæti; æi în Serbia –
Atina, Consilierea împotriva violenåei în familie (CAFV) æi OIM Belgrad. 
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● Calendar limitat: Calendarul limitat æi intervalul din an au avut impact
asupra eæantionului selectat. Unele persoane traficate care au fost
de acord sã fie intervievate nu au putut fi prezente pentru întâlnire
în intervalul de timp stabilit pentru cercetare. Nu a fost întotdeauna
posibil sã se respecte programãrile, deæi s-au depus toate eforturile
în acest sens. Faptul cã interviurile au fost desfãæurate pe o perioadã
de la patru la æase sãptãmâni care-au coincis æi cu vacanåa de Crãciun
æi de Anul Nou a fost o piedicã suplimentarã. 

● Subiectivismul în selecåionare: Faptul cã mulåi dintre respondenåi erau
deja asistaåi în cadrul unui program implicã un subiectivism de selec -
åionare care trebuie sã fie notat atunci când se citeæte æi se analizeazã
datele. E posibil ca persoanele dependente de asistenåã sã nu se simtã
suficient de în largul lor sã discute probleme, sã aibã sentimentul cã
informaåia pe care o împãrtãæesc va avea repercusiuni negative din
punctul de vedere al continuãrii sprijinului sau cã ar putea fi percepute
ca fiind nerecunoscãtoare. Ar mai fi posibil sã existe un subiectivism
din punctul de vedere al victimelor pe care organizaåiile au propus sã
fie intervievate. În cadrul unora dintre interviuri, respondenåii au ezitat
sã spunã ceva despre care aveau senzaåia cã ar putea dãuna imaginii
programului sau personalului. Uneori, respondenåii au menåionat pro -
blemele cu care se confruntaserã doar când au fost încurajaåi de per -
sonalul acestora. Din aceastã cauzã informaåiile furnizate sunt æi mai
valoroase æi mai însemnate. Se mai subliniazã astfel cã, deæi este un
pas important sã implici victimele într-o discuåie referitoare la nevoile
æi preocupãrile lor, nu este doar un punct de început. 

● Eæantion potenåial nereprezentativ: În plus, se poate susåine cã persoa -
nele asistate reprezintã un anumit profil de beneficiari. Faptul c-au
acceptat asistenåa sugereazã, în general, cã nu mai au prea multe
alterna tive la dispoziåie æi cã pot constitui o categorie de persoane
traficate care e în mod special vulnerabilã (Brunovskis & Surtees 2007,
Brunovskis æi Tyldum 2005, Surtees 2005). Din acest motiv, constatã -
rile nu pot sã reprezinte persoanele traficate în general, æi, în special,
nu pe cele care sunt în stare sã-æi negocieze situaåia de trafic, sã
acumuleze anumite avantaje (financiare æi strategice) æi/ sau care nu
necesitã asistenåã sau intervenåie. 

● Selectarea cercetãtorilor: Au fost cãutaåi cercetãtori care sã nu fie afi -
liaåi furnizorilor de servicii æi organizaåiilor de sprijin. Deoarece nu a
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fost întotdeauna posibil sã se gãseascã cercetãtorii calificaåi potriviåi,
în douã situaåii, cercetãtorii selectaåi au provenit de la ONG-urile furni -
zoare de servicii. Cu toate acestea, înaltul nivel de profesionalism æi
imparåialitatea cercetãtorilor au însemnat c-au oferit sprijin æi cã au
încurajat acest proces critic æi de evaluare, ceea ce, în final, a ajutat
la atenuarea acestei limitãri, cel puåin paråial. 

● Accesul limitat la victime: Deæi a fost contactat pentru cercetare un
numãr mare de organizaåii, unele au refuzat sã participe, invocând
politici împotriva beneficiarilor care participã în cadrul proiectelor de
cercetare, în ciuda faptului cã studiul nu se concentreazã pe trafic,
ci pe experienåa legatã de identificare æi asistenåã. Situaåia a fost
diferitã în cazul altor organizaåii care, dupã ce-au primit detalii cu privire
la proiect, parametri de participare æi tipul de teme de analizat, æi-au
consultat beneficiarii cu privire la dorinåa lor de a participa la studiu –
unii dintre aceætia au refuzat, alåii au acceptat. Din cauza faptului cã
anumite agenåii au refuzat sã participe la cercetare, eæantionul a fost
informat cu privire la aceasta, ceea ce a însemnat cã beneficiarii acestor
programe nu au putut sã-æi exprime opiniile legate de experienåele
proprii legate de identificare æi asistenåã. 

● Întârzierile interviurilor: Deæi majoritatea experienåelor de asistenåã
era destul de recentã, unele concluzii subliniate prin prezentul raport
reflectã mai mult experienåele de trafic æi asistenåã mai îndepãrtate
decât cele care-au avut loc în trecutul apropiat. Prin urmare, e posibil
ca unele dintre aspectele subliniate de respondenåi sã fi fost soluåio -
nate în perioada interimarã. În concluzie, experienåele trecute pot con -
tinua sã stea la baza înåelegerii æi a dorinåei victimelor de a participa
la cadrul de identificare æi asistenåã æi pot avea în prezent un impact
direct asupra deciziilor luate.

2.4. Consideraåii de naturã eticã 

Prezentul studiu a fost desfãæurat cu o atenåie sporitã faåã de chestiunile
etice care apar, în mod inevitabil, în cercetarea axatã pe victime în cazul
persoanelor traficate. În cursul cercetãrii s-a acordat o atenåie suplimentarã
aspectelor etice implicate de intervievarea victimelor aæa cum se subliniazã
în „Recomandãrile etice æi de siguranåã în situaåia intervievãrii femeilor trafi -
cate“, ale OMS. Au fost analizate în detaliu consideraåiile de naturã eticã
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în cadrul atelierului pregãtitor cu echipa de cercetare æi s-a elaborat un
protocol pentru a ghida punerea în practicã a procesului de cercetare.
Chestiuni cum ar fi consimåãmântul în cunoætinåã de cauzã, confidenåia -
litatea, dreptul la viaåã privatã æi anonimatul, precum æi riscurile de securitate
ale respondenåilor au fost centrale æi fiecare cercetãtor a fost obligat sã
semneze un contract de confidenåialitate. Cercetãtorii au fost pregãtiåi sã
punã întrebãri într-un mod de sprijin æi fãrã sã emitã judecãåi, sã anticipeze
aspectele æi chestiunile care-ar putea fi traumatizante pentru respondent.
Echipa de cercetãtori a fost extrem de preocupatã ca interviul sã-l punã în
largul sãu pe respondent æi sã fie, în general, pozitiv.

În cursul punerii în practicã a proiectului s-a acordat o atenåie sporitã
acestor chestiuni etice. Diferiåi furnizori de servicii care fuseserã informaåi
cu privire la proiect au contactat respondenåii æi le-au pus la dispoziåie infor -
maåii scrise despre proiectul de cercetare æi detalii cu privire la rolul victimelor
ca respondenåi potenåiali. În plus, în cursul interviului, fiecare respondent
a fost informat verbal cu privire la proiectul de cercetare, cu privire la obiec -
tivele acestuia, la modul în care urma sã se desfãæoare interviul, la modul
în care urmau sã fie folosite informaåiile, cã nu era necesar sã rãspundã la
întrebãrile cu care nu se simåeau în largul lor æi cã puteau întrerupe în orice
moment interviul, fãrã sã mai fie necesare explicaåii. Consimåãmântul verbal
era din nou solicitat înainte de începerea oricãrui interviu. 

Interviurile au fost desfãæurate în situaåii particulare, cum ar fi, la sediile
programului, la domiciliile respondenåilor, în birourile organizaåiilor æi într-
un interval de timp convenabil pentru respondent. Locul era selectat în urma
discuåiei cu respondentului, iar acestuia i se oferea alternativa ca o altã
persoanã (de încredere) sã fie prezentã. Dacã s-au folosit interpreåi la inter -
vievarea victimelor strãine, atunci aceætia au fost selectaåi cu mare atenåie
æi informaåi în detaliu cu privire la chestiuni cum ar fi confidenåialitatea,
anonimatul æi sensibilitatea victimei æi obligaåi sã semneze un contract de
confidenåialitate. În plus, aceastã chestiune a eticii a fost analizatã periodic
de echipa de cercetãtori æi s-au fãcut modificãrile necesare în cadrul
procesului de intervievare, astfel încât sã fie soluåionate chestiunile etice
care apãreau pe teren.

Interviurile s-au concentrat pe experienåa victimei privind identificarea
æi asistenåa æi mai puåin pe situaåia de trafic. Când s-au discutat experienåele
de trafic, a fost la iniåiativa respondentului æi, în mãsura posibilului, intervie -
vatorii au cãutat sã ghideze victima înapoi cãtre experienåele de identifi -
care, repatriere æi asistenåã. Intervievatorii au fost, de asemenea, atenåi la
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nivelurile de confort ale victimei æi, în cursul interviurilor le-au oferit asigurãri
respondenåilor cã puteau sã refuze sã discute orice aspect cu care nu se
simåeau în largul lor. 

Din cauzã cã majoritatea respondenåilor erau în curs de a fi asistaåi în
cadrul unui program, nu au fost necesare, în general, trimiterile pentru asis -
tenåã. Cu toate acestea, fiecare cercetãtor deåinea detalii cu privire la asistenåa
disponibilã în åarã în cazul în care erau necesare trimiteri. Respondenåilor li
s-au oferit, de asemenea, datele de contact ale cercetãtorului, în cazul în
care-æi fãceau griji sau aveau întrebãri pentru cercetãtor la o datã ulterioarã.
Dacã-æi fãceau griji pentru respondenåi sau dacã pãrea necesar un contact
ulterior, cercetãtorii dãdeau un telefon ulterior sau îi fãceau o vizitã persoa -
nei traficate æi/ sau organizaåiei de sprijin. Într-o åarã, cercetãtorul a inter -
vievat o victimã care fusese abuzatã atunci când era asistatã dupã situaåia
de trafic. Din acel moment, respondentul fusese mutat într-un mediu sigur,
cu ajutorul unei ONG æi nu a fost necesarã o intervenåie imediatã. Cu toate
acestea, au avut loc discuåii cu ONG-ul de sprijin cu privire la raportarea æi
monitorizarea acestei situaåii, precum æi cu privire la orice alte mãsuri supli -
mentare care-ar putea fi necesar de luat, potenåial în cadrul programului MTR.

Etica æi siguranåa au reprezentat, de asemenea, o preocupare primarã
æi în cursul pregãtirii studiului. Respondenåii nu au fost obligaåi sã ofere
nici o informaåie de identificare, æi, atunci când au procedat astfel, informa -
åiile au fost camuflate în notele de teren æi, ulterior în raport. Doar cercetã -
torul de pe plan local æi coordonatorul cercetãrii au avut acces la notiåele
de teren individuale æi toate acestea au fost pãstrate cu grijã, astfel încât
sã fie respectate standardele de protecåie a datelor ale Institutului NEXUS
æi ale ICMPD. În plus, în raport toate informaåiile personale, de identificare
referitoare la victimele individuale au fost modificate sau omise pentru ca
relatãrile victimei sã nu poatã fi uæor recunoscute în raport æi sã nu fie
prezentate astfel încât sã punã victima æi/ sau familia acesteia în situaåie
de risc sau sã nu le respecte dreptul la viaåã privatã.

2.5. Definiåii æi terminologie de lucru

Victima/persoana traficatã: Pentru multã lume, termenul de „victimã“
implicã lipsa de putere æi construieæte o identitate în jurul victimizãrii persoa -
nei. În acelaæi timp, din perspectiva drepturilor omului, termenul de „victimã“
este important, deoarece desemneazã violarea resimåitã æi responsabilitatea
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în scopul remedierii. Tocmai din acest motiv este folosit în acest raport
termenul de „victimã“. Se mai foloseæte æi termenul de „persoanã traficatã“,
deoarece æi acesta recunoaæte cã este centralã experienåa de trafic a per -
soanei æi cã este necesarã remedierea situaåiei. Ambii termeni desemneazã
persoanele care se calificã drept victime ale traficului în conformitate cu
Articolul 3 al Protocolului ONU privind traficul æi/ sau în conformitate cu
legislaåia naåionalã relevantã. 

Victima asistatã: Persoana care-a fost identificatã ca victimã a traficului
æi care a fost de acord sã accepte asistenåa unei organizaåii non-guverna -
men tale, guvernamentale, internaåionale sau a unei alte organizaåii relevante.

Victima identificatã: Persoana care-a fost identificatã ca victimã a tra -
ficului în conformitate cu un mecanism de identificare oficial sau neoficial.

Victima potenåialã: Persoana identificatã înainte de a fi exploatatã, dar
care pune în evidenåã semnale puternice cã se aflã în cursul unui proces de
trafic. Diferã de victima prezumatã, a cãrei definiåie este prezentatã mai jos. 

Victima prezumatã: Persoanele care sunt prezumate a fi victimele
traficului (care-au îndeplinit criteriile protocolului ONU privind traficul), dar
care nu au fost identificate oficial ca atare de cãtre autoritãåile relevante
sau care-au refuzat sã fie identificate oficial sau legal. În anumite åãri, se
foloseæte termenul de „victimã potenåialã“ pentru aceastã categorie de
persoane, cu toate acestea, în prezentul raport, victima potenåialã are un
sens diferit. Consultaåi definiåia anterioarã9.

Actorii anti-trafic: Persoanele de la OG, ONG, æi OI-uri care sunt implicate
în eforturile de combatere a traficului de persoane æi care lucreazã într-una
sau mai multe dintre ariile urmãtoare: identificare, repatriere æi asistenåã.

Asistenåã æi protecåie: Mãsurile, programele æi serviciile destinate recu -
perãrii persoanelor traficate, dupã cum se subliniazã în Articolul 6 al Proto -
colului de la Palermo. Acestea pot fi puse la dispoziåie de organizaåiile

9 Fiecare åarã din regiune are terminologie diferitã pentru persoanele traficate, în special
cele considerate ca fiind „la risc“ de trafic æi cele considerate a fi traficate, dar care nu sunt
identificate oficial ca atare de cãtre autoritãåi. În plus, diferitele organizaåii folosesc adesea
termeni diferiåi pentru aceste categorii. În contextul studiului de faåã, folosim terminologiile
de „victimã potenåialã“ æi „victimã prezumatã“ dupã cum am subliniat în definiåiile de mai
sus æi nu în conformitate cu terminologia vreunei åãri sau organizaåii anume. 



non-guvernamentale, guvernamentale sau internaåionale din åãrile de desti -
naåie, tranzit æi origine. S-ar putea include aici, dar nu se limiteazã la cazare/
locuinåã, asistenåã medicalã, asistenåã psihologicã, pregãtire profe sionalã,
angajare în muncã, asistenåã juridicã æi transport. Asistenåa poate implica
unul sau mai multe servicii.

Minor: Orice persoanã care nu a împlinit 18 ani.

Mecanismul sau sistemul naåional de referire: Se referã la mecanis -
mele de la nivel naåional care existã pentru a identifica, repatria æi asista victimele
traficului. Existã în åãrile de tranzit, destinaåie æi origine æi se referã la întregul
proces naåional de referire, de la identificarea iniåialã la asistenåa æi protecåia,
la a cãror nivel este implicatã cooperarea dintre diferitele instituåii guverna -
mentale æi actorii non-guvernamentali. Poate include unul sau toåi aceæti paæi.

Recuperare: Procesul prin care sunt stabilizate victimele æi prin care le
este reinstauratã starea de bine psihologicã, socialã æi fizicã. 

Reintegrare/integrare: Reintegrarea sau integrarea victimelor traficului
se centreazã pe reunificarea persoanei cu familia sau cu comunitatea din
care provine, sau pe integrarea persoanei traficate într-o nouã comunitate.
În afara actului fizic al repatrierii, implicã unificarea cu mediul social al
persoanei æi este menitã a fi o soluåie socio-economicã pe termen lung. 

Repatriere: Reîntoarcerea unei persoane în åara æi/ sau comunitatea
sa de origine. În contextul activitãåii anti-trafic, repatrierea implicã nu numai
transportul fizic al victimei, ci æi mecanismele menite sã asigure cã aceasta
se face în siguranåã æi cu demnitate. 

Furnizorii de servicii: Organizaåiile æi persoanele care furnizeazã asis -
tenåã æi unul sau mai multe servicii dintr-o gamã mai largã pentru victimele
traficului. Se pot include aici asistenåii sociali, psihologii, personalul adãpos -
turilor, personalul medical sau juridic de la ONG, OI æi OG-uri.

Adãpost / unitãåi de cazare: Locurile unde le sunt oferite victimelor trafi -
cului o cazare temporarã æi mai permanentã. Adãposturile pot fi deschise
sau închise; oferi o æedere pe termen scurt sau lung; æi/ sau personalizate
în funcåie de reacåia de urgenåã sau de sprijinul în scopul reintegrãrii. 

Mecanismul transnaåional de referire: Se referã la mecanismele æi
sistemele destinate asistenåei cuprinzãtoare æi sprijinului transnaåional al
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victimelor traficului. Mecanismele transnaåionale de referire asigurã o cone -
xiune a tuturor pãråilor procesului de referire, de la identificarea iniåialã, prin
intermediul repatrierii æi asistenåei dintre åãrile de tranzit, destinaåie æi origine
æi se referã la cooperarea dintre diferitele instituåii guvernamentale æi actorii
non-guvernamentali. Poate include unul sau toåi aceæti paæi ai procesului.

Protecåia martorilor: Seria de mãsuri de securitate care sunt necesare
pentru a asigura siguranåa martorilor în cursul procedurilor judiciare. Poate
fi oferitã protecåia martorilor înainte, în cursul æi / sau dupã procedurile
judiciare æi poate include orice mãsurã sau combinaåii de mãsuri care au
drept scop garantarea siguranåei æi securitãåii martorului æi a familiei sale.
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3. Traficul æi combaterea traficului 
din Europa de Sud-Est 

Prezenta secåiune va pune la dispoziåie o scurtã prezentare a modului în
care are loc în prezent traficul în, cãtre æi prin regiunea ESE. În termeni foarte
generali, va avea în vedere, de asemenea, profilurile victimelor æi chestiu -
nile legate de vulnerabilitatea æi experienåele lor de trafic. De asemenea,
prezenta secåiune va avea în vedere stadiul curent al eforturilor anti-trafic
din regiune, acordând atenåie specialã cadrului de identificare, repatriere
æi asistenåã, precum æi sistemelor naåionale de referire.

3.1. Cine sunt victimele traficului?

Regiunea ESE este un spaåiu de origine, tranzit æi destinaåie pentru victimele
traficului. Victimele sunt traficate cãtre, prin æi din regiune în numere mari,
fiind identificate æi asistate chiar mii de victime de la sfâræitul anilor 1990.10

Unele åãri – Albania, România, Moldova æi Bulgaria – sunt, în principal,
åãri de origine, un numãr mare de victime traficate în fiecare an provenind
din fiecare dintre aceste åãri. În concluzie, existã semnalele preliminare cã

10 Numãrul total de victime traficate identificate æi asistate între 1 ianuarie 2000 æi 31 decem -
brie 2004 în åãrile din Europa de Sud-Est a fost de 6.255 (Surtees 2005: 12).



åãri cum ar fi România æi Bulgaria devin din ce în ce mai mult æi åãri de tranzit
æi de destinaåie, tendinåe care se pot amplifica odatã cu recenta aderare
la UE. Alte åãri / entitãåi din regiune – Croaåia, BH, fosta republicã iugoslavã
a Macedoniei (FYROM), Serbia, Muntenegru æi teritoriul Kosovo, administrat
de ONU – au fost, în mod tradiåional, åãri de tranzit æi de destinaåie, dar
s-au æi transformat recent în åãri de origine, cu cetãåenii lor traficaåi æi în inte -
riorul propriilor graniåe, dar æi în strãinãtate. 

Victimele însele reprezintã o populaåie diversã, cu experienåe distincte
de trafic, iar aici se includ bãrbaåi, femei æi copii de toate vârstele. Femeile
reprezintã, cu siguranåã, majoritatea victimelor identificate æi asistate æi au
fost traficate, în general, pentru exploatare sexualã, deæi au existat anumite
cazuri în care au fost traficate pentru muncã foråatã, pentru a fi servitoare.
În plus, în 2004, Programul Punctului de control regional (RCP)11 a docu -
mentat un numãr impresionant de victime bãrbaåi printre cei asistaåi în ESE
în 2004. Mai notabilã a fost situaåia din Albania unde 70% dintre victimele
traficate pentru muncã, ceræetorie sau delicvenåã în 2003 æi 2004 au fost
minori de sex bãrbãtesc. La fel, 47,8% dintre victimele strãine traficate pentru
muncã în Serbia în 2004 au fost bãrbaåi, æi adulåi æi minori. Victimele bãrbaåi
au fost traficate pentru muncã, ceræetorie, delicvenåã æi adopåie. În studiul
RCP nu au fost documentate cazuri de exploatare sexualã, deæi în 2003 doi
bãrbaåi moldoveni – de 48 æi 23 de ani – æi-au sesizat situaåiile poliåiei mol -
dovene æi au fost identificaåi ca victime ale traficului. Cei doi bãrbaåi fuseserã
ademeniåi cu promisiunea de angajare în Macedonia, însã au foråaåi în schimb
sã lucreze în construcåii ziua æi sã ofere servicii sexuale noaptea (Surtees 2005:
302-303). În plus, OIM Skopje a desfãæurat un studiu al sectorului sexului
bãrbãtesc æi a constatat cã 6% dintre homosexualii intervievaåi se folosiserã
de serviciile unui bãrbat strãin traficat pentru exploatare sexualã æi 16% aveau
cunoætinåe directe din comunitatea homosexualilor care se folosiserã serviciile
unui bãrbat strãin traficat în scopuri de exploatare sexualã (Handziska æi
Schinina, 2004: 10-14). Este de observat cã dintre victimele bãrbaåi intervie -
vate în cursul prezentului studiu cinci fuseserã exploataåi sexual.

Æi minorii au constituit un numãr însemnat de victime asistate în anumite
åãri. În 2003 æi 2004, minorii au constituit 20% æi, respectiv, 65% dintre
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11 RCP a fost înfiinåat în cadrul Grupului Multidisciplinar Operativ pe Trafic de Persoane
al Pactului de Stabilitate în 2002 pentru a asigura date regionale standardizate cu privire la
trafic æi la asistenåa victimelor æi pentru a sprijini dezvoltarea ulterioarã a asistenåei pentru
victime în Europa de Sud-Est (ESE). În iunie 2005, programul RCP a fost transferat Institutului
NEXUS din Viena.
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victimele sârbe asistate, 100% dintre victimele albaneze, fiind traficaåi în
scopuri de muncã, ceræetorie æi delicvenåã, dar æi 58,6% dintre victimele
asistate din BH (Surtees 2005: 13).

Experienåele de trafic au fost, de asemenea, diverse æi au inclus cazuri de
exploatare sexualã, muncã, ceræetorie, delicvenåã æi adopåie, dupã cum se
poate vedea în detaliu în tabelul de mai jos. Foarte important este cã multe
victime au fost exploatate pentru scopuri multiple. De obicei, acestea s-au
referit la exploatarea sexualã æi la munca foråatã, însã au fost observate æi
alte combinaåii de exploatare.

Tabelul 1: Formele de traficare ale cetãåenilor ESE, asistaåi 2003 æi 2004 

Sursa: Surtees, R. (2005) Second annual report on victims of trafficking in South-Eastern Europe
(Cel de-al doilea raport anual cu privire la victimele traficului din Europa de Sud-Est), Geneva:
OIM & RCP. 

La baza vulnerabilitãåii personale în faåa traficului stau mai mulåi factori
æi variabile, æi se pare adesea, cã e o combinaåie a factorilor care se traduce
în riscul de trafic. Printre elementele esenåiale se includ, dar nu se limiteazã
la, vârstã, mediul familial, educaåia, oportunitãåile economice æi de muncã
în åara de origine æi etnia. În acelaæi timp, chiar dacã reprezintã factori
potenåiali de vulnerabilitãåi, ei nu sunt inevitabili sau nu consumã tot æi existã

Formele de trafic 2003 2004

Exploatare sexualã 824 (65.2%) 864 (74.2%)

Muncã 91 (7.2%) 48 (4.1%)

Ceræetorie æi delicvenåã 51 (4%) 75 (6.4%)

Adopåie 0 (0%) 9 (0.8%)

Exploatare sexualã æi muncã 245 (19.4%) 97 (8.3%)

Exploatare sexualã, ceræetorie æi delicvenåã 10 (0.8%) 27 (2.3%)

Muncã, ceræetorie æi delicvenåã 11 (0.9%) 2 (0.2%)

Exploatare sexualã, muncã, ceræetorie æi delicvenåã 1 (0.1%) 0 (0%)

Victimele potenåiale12 31 (2.5%) 43 (3.7%)

Total 1264 (100%) 1165 (100%)

12 Aceastã denumire a fost folositã în studiul RCP atunci când persoanele au fost asistate
un interval insuficient de timp pentru a-æi determina clar experienåa de trafic, sau când persoana
a fost identificatã æi asistatã înainte de a fi exploatatã, însã dãdea dovadã de semnale puternice
cã se aflã în procesul de trafic. 
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multe excepåii care trebuie avute în vedere în cazul conceperii æi punerii în
practicã a programelor. De exemplu, dacã multe victime îæi au originea în
medii economice de la „sãrace“ la „foarte sãrace“, un numãr uimitor de
victime sunt de familii „medii“ sau „bine situate“. La fel, în timp ce multe
dintre victimele traficului au niveluri de educaåie scãzute, acestea sunt
adesea în consonanåã cu nivelurile educaåionale ale populaåiei în general
æi un numãr mic de victime din åãri precum Ucraina, Moldova, România æi
Bulgaria aveau, de asemenea, un nivel de educaåie universitarã æi post-
licealã. Æi, de asemenea, dacã în multe situaåii, relaåiile familiale problema -
tice au acåionat drept catalizator care a fãcut ca persoanele sã migreze,
multe victime au relatat, de asemenea, cã aveau o familie pozitivã æi benefi -
ciau de sprijinul familial æi al comunitãåii. În anumite situaåii e posibil sã fi
fost tocmai aceste relaåii pozitive (æi dorinåa rezultantã de a susåine æi de
a asista familia) care le-au fãcut pe victime sã migreze (Surtees 2005). 

Alte studii analizeazã factorii complecæi æi adesea pluri-stratificaåi de
vulnerabilitate æi potenåialele puncte de declanæare pentru trafic. Aspiraåiile
de viaåã par sã fie un astfel de factor. Într-un studiu din România s-a con -
statat cã fetele „la risc“ aveau tendinåa sã aibã o dorinåã puternicã sã lucreze
în strãinãtate æi aveau, de asemenea, æi înclinaåia de a încãlca regulile oficiale
æi neoficiale. Fetele vulnerabile aveau tendinåa de a fi foarte independente
æi gata sã-æi asume riscuri, în stare sã facã faåã nesiguranåei (Alexandru &
Lãzãroiu 2003; cf. Bjerkan 2005; Brunovskis & Tyldum 2004). Un alt studiu
a observat cã multe victime cad pradã traficului ca rezultat al unei crize,
cum ar fi o boalã în familie sau o nevoie urgentã de bani (Brunovskis &
Tyldum 2004; Surtees 2005; Bjerkan 2005). Alte studii sugereazã, de aseme -
nea, cã traficul poate avea loc atunci când persoanele migreazã pentru a
îndeplini obligaåiile sociale æi culturale de a-æi susåine familia æi de a-æi înde -
plini rolurile prescrise de social – de soåie / mamã, fiicã sau fiu îndatoritori
etc. (Surtees 2005; 2003; 2000), un aspect care a fost, de asemenea, docu -
mentat în cadrul cercetãrii pe teren pentru acest studiu. Mai reprezintã o
variabilã suplimentarã æi faptul cã multe dintre victime provin din societãåi
în care migraåia este un normativ social (Brunovskis & Tyldum 2004; Surtees
2005 & 2003). S-a mai observat cã, în contextul discursurilor sociale æi cultu -
rale în curs de dezvoltare, legãtura cu vulnerabilitatea de trafic nu este nici
directã æi nici inevitabilã, iar identificarea riscului reprezintã un proces con -
tinuu (Surtees 2003). 
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3.2. Eforturile de combatere a traficului — 
identificare, repatriere æi asistenåã

Asistenåa pentru victime este subliniatã într-un numãr mare de documente
æi convenåii internaåionale, probabil cel mai celebru fiind Protocolul Naåiu -
nilor Unite pentru prevenirea, suprimarea æi pedepsirea traficului de per -
soane. De asemenea cunoscut este Protocolul de la Palermo, un document
care subliniazã, în Articolele 6, 7 æi 8, drepturile æi serviciile generale care
sunt furnizate în contextul sprijinirii æi protecåiei victimei. La nivelurile regional
æi naåional, asistenåa este, de asemenea, garantatã în diferite documente.
În UE, de exemplu, unde este traficat un numãr din ce în ce mai mare de
victime Sud-Est europene, Planul de Acåiune UE le solicitã Statelor Membre
sã ofere protecåie æi asistenåã victimelor ca parte a unei urmãriri în justiåie
eficace æi echilibrate, conform condiåiilor æi practicii naåionale (4, vii). De
asemenea, Capitolul III al Convenåiei Consiliului Europei privind mãsuri împo -
triva traficului de fiinåe umane subliniazã mãsurile de protecåie æi de promo -
vare a drepturilor victimei. Principiile æi standardele internaåionale suplimentare
relevante pentru procesul de identificare æi de referire includ: Planul de
acåiune al OSCE, Principiile æi liniile directoare recomandate de Organizaåia
Naåiunilor Unite privind drepturile omului æi traficul de persoane, precum
æi Liniile directoare ale UNICEF pentru protecåia drepturilor victimelor copii. 

Identificarea, repatrierea æi asistenåa persoanelor traficate necesitã anali -
zarea unei game largi de factori, aspecte æi situaåii. Fiind identificate diferite
forme de trafic în regiune æi diferite profiluri de victime, mecanismele de
identificare æi asistenåã trebuie sã fie diverse æi nuanåate corespunzãtor. Tre -
buie avute în vedere în cursul procesului æi diversitatea experienåei de trafic
æi relaåionarea complexã dintre alegere æi coerciåie. 

3.2.1. Procedurile de identificare 

În ESE, mecanismele de identificare pentru victimele traficului au fost iniåial
elaborate pentru a reacåiona la ceea ce-a fost perceput ca fiind victima-
pro totip a traficului – o tânãrã femeie adultã, traficatã în scopul exploatãrii
sexuale. Iar criteriile de identificare existente se orienteazã în principal, în
aceastã direcåie, în lipsa unor criterii mai largi, mai cuprinzãtoare în general.
Aceastã orientare a însemnat cã mulåi actori anti-trafic nu au cãutat consec -
vent sau proactiv sã identifice forme alternative de trafic æi/ sau diferite
profiluri ale victimelor. În anumite situaåii, organele de aplicare a legii au
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identificat, pe de o parte, victimele „potenåiale“ ale traficului sexual,13 în
timp ce, pe de altã parte, nu au reuæit sã identifice victimele traficului pentru
muncã (æi bãrbaåi æi femei), pe care le-au tratat ca migranåi ilegali (Surtees
2005a: 497, 513). Concentrarea pe victimele femei, în general adulte, poate
însemna, totodatã, cã actorii de identificare nu au capacitãåile æi pregãtirea
necesare pentru a evalua æi intervieva minorii în mod adecvat æi cu sensibilitate.

Legislaåia specificã referitoare la identificarea æi evaluarea victimelor trafi -
cului nu este obiænuitã, deæi anumite åãri includ prevederi privind identificarea
în planurile lor naåionale de acåiune, iar Planul de acåiune UE le solicitã Sta -
telor Membre sã consolideze structura de coordonare guvernamentalã cores -
punzãtoare pentru identificarea timpurie æi gestionarea situaåiilor de persoane
traficate. De asemenea nu sunt obiænuite metodologiile æi liniile directoare
referitoare la evaluarea æi identificarea victimelor traficului. Unele åãri au
elaborat o listã de indicatori sau au un chestionar folosit la intervievarea
victimelor traficului. Cu toate acestea, reprezintã mai mult o excepåie decât
o regulã (OIM 2005a: 12-13). 

Un alt aspect de subliniat în ceea ce priveæte paæii de urmat în scopul iden -
tificãrii unei victime sau a unei victime suspectate a traficului. Unele åãri au
proceduri clare de referire a dosarului în atari situaåii, însã altora le lipseæte
sistematizarea. Chiar dacã existã sistemele, nu este întotdeauna clar dacã toåi
actorii de identificare potenåiali deåin cunoætinåe egale despre procesele de
identificare æi de referire. Dupã cum a devenit clar din interviu rile cu victimele
traficului, identificarea ar putea avea loc în mai multe situaåii dacã un set
mai mare de actori publici æi privaåi ar fi dotaåi cu aceste infor maåii æi pregãtiåi
pe mecanismele de identificare æi de referire. E, de aseme nea, important ca
procedurile de identificare sã rãspundã la toate formele de trafic æi la profilurile
victimelor æi sã reacåioneze la tendinåele æi tiparele actuale, cum ar fi traficul
intern sau rutele schimbate (ICMPD 2006: 46; Surtees 2005).

Deæi evaluarea riscurilor pentru victimele potenåiale æi identificate este
important în toate etapele procesului de identificare æi de referire, nu se
face întotdeauna. Existã nevoia unor evaluãri de risc standardizate imediat
dupã identificare. De asemenea, æi riscul va fluctua – va creæte sau va
scãdea – în funcåie de situaåie, timp, loc æi dacã persoana a dat declaraåie
sau este (sau este perceputã ca fiind) cooperantã cu poliåia, de aceea este
important sã se anticipeze riscurile viitoare potenåiale dacã se iau diferite

13 În contextul acestui exemplu, „victima potenåialã“ se referã la cineva care dã semnale
puternice cã este în procesul de trafic, dar cã încã nu a fost exploatatã.
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mãsuri. Evaluãrile de risc nu sunt statice; e vorba de un proces æi o respon -
sabilitate continuã. 

În general, se presupune cã identificarea va avea loc în åara de destinaåie.
Cu toate acestea, în urma interviurilor cu persoanele traficate, s-a constatat
cã multe au fost identificate în åara de origine. În anumite situaåii, acest
lucru a avut loc la repatriere (deportare sau repatriere voitã), atunci când
au intrat în contact cu organele de aplicare a legii sau cu agenåiile de sprijin
la punctele de trecere a frontierei sau în locurile de tranzit. Cu toate acestea,
în alte situaåii, victimele s-au auto-identificat, au accesat asistenåa dupã ce
s-au repatriat independent sau nu au fost identificate în cadrul procesului
de repatriere/deportare. Acest aspect subliniazã decalajele în ceea ce priveæte
identificarea din åãrile de destinaåie æi de tranzit, æi, în acelaæi timp, impor -
tanåa mecanismelor de identificare diversificate æi bazate pe comunitate
din åãrile de origine.

3.2.2. Procedurile de repatriere æi de referire 

Un principiu important este cã repatrierea ar trebui sã fie în siguranåã æi
cu respectarea demnitãåii tuturor persoanelor traficate, iar victimele nu ar
trebui sã fie returnate în åãrile unde existã suspiciunea rezonabilã cã li se
va face rãu, vor apãrea rãzbunãri, stigmatizãri sau discriminare. Dacã trebuie
sã aibã loc repatrierea, existã un numãr de etape importante ale procesului
transnaåional de repatriere æi de referire, dupã cum se subliniazã mai jos: 

● pregãtirea victimei pentru repatriere (furnizarea de informaåii cu privire
la opåiunile disponibile);

● pregãtirea documentelor æi a planurilor de cãlãtorie;

● comunicarea æi coordonarea dintre destinaåie/ tranzit æi origine;

● evaluãrile riscului (evaluarea securitãåii æi a familiei);

● sprijin acordat pentru transport æi cãlãtorie (inclusiv repatrierea înso -
åitã, dacã este necesarã æi asistenåa în situaåia de tranzit);

● recepåia æi referirea în åara de origine.14

14 În plus, este necesarã o atenåie deosebitã în cazul repatrerii minorilor. Printre altele,
aici se includ urmãtoarele, lista nefiind limitatã la acestea: repatrieri sub escortã/ cu însoåire,
evaluãrile familiei æi de securitate înainte de repatriere, centrele de primire/ adãposturile sigure
care pot îndeplini nevoile speciale ale minorilor æi numirea unui tutore legal æi în åara de desti -
naåie, æi în åara de origine.
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În prezent în ESE, mecanismele transnaåionale de repatriere æi referire
sunt, în general, subdezvoltate, deæi anumite organizaåii dau dovada unui
standard mai înalt în ceea ce priveæte procesele de repatriere, inclusiv
returnãrile sub escortã æi evaluãrile de securitate înainte de repatriere. În
acest moment, existã tendinåa ca repatrierile æi referirea sã funcåioneze con -
form legãturilor æi reåelelor organizaåionale, ceea ce înseamnã cã victimelor
nu li se oferã, în general, întotdeauna, întreaga gamã de servicii disponibile
în åara gazdã, ci, mai curând, doar cele oferite de agenåia de sprijin æi de
partenerii acesteia. Deæi s-a îmbunãtãåit cooperarea æi comunicarea între
organizaåiile din ESE, anumitor organizaåii din åãrile de tranzit æi de destinaåie
le lipsesc informaåiile complete æi actualizate referitoare la disponibilitatea
æi sfera de acoperire a serviciilor de reintegrare din åãrile de origine. Aceastã
lipsã de informaåii împiedicã informarea victimelor strãine cu privire la
variantele de asistenåã la repatriere æi punerea în practicã a unei planificãri
de caz corespunzãtoare. În plus, furnizorii de servicii din åãrile de origine
primesc adesea victime despre care nu au decât informaåii limitate, ceea
ce conduce la o re-intervievare extensivã æi la o slabã continuitate a asisten -
åei. Cooperarea æi referirea în afara frontierelor ESE este, de asemenea, o
problemã, æi, în situaåia unui numãr sporit de victime traficate în UE, Turcia,
fosta Uniune Sovieticã æi Orientul Mijlociu, existã nevoia de legãturi cu
organizaåiile din aceste destinaåii æi de cooperare inter-guvernamentalã (Sur -
tees 2005, 2006a, cf. Bjerkan 2005). 

O altã problemã o reprezintã faptul cã multe victime au trecut prin repa -
trierea neasistatã. Multe victime s-au „auto-repatriat“, au cãlãtorit indepen -
dent (æi neprotejat) æi din fondurile proprii. În plus, numere mari de victime
continuã sã fie deportate din åãrile de destinaåie din UE, Turcia æi Orientul
Mijlociu æi sunt identificate ca victime ale traficului doar în åara lor de origine.15

Puåine victime ESE deportate din UE æi alte åãri de destinaåie au raportat
c-au primit informaåii de orice fel înainte de repatriere cu privire la oportu -
nitãåile de asistenåã, protecåie æi reintegrare în åara lor de origine, ceea ce
contravine standardelor æi obligaåiilor internaåionale (Surtees 2006a).

15 De exemplu, 2978 femei bulgare au fost deportate din åãrile UE în 2003 æi 2908 au fost
deportate în 2004, iar un procent dintre acestea era probabil compus din victimele traficului.
Conform Serviciului Naåional de Poliåie de Frontierã, circa 10% dintre femeile deportate puteau
fi victime ale traficului, însã nu fuseserã identificate ca atare înainte de extrãdare. La fel, 221
dintre cele 291 de victime asistate de o organizaåie albanezã au fost deportate în Albania æi
doar la reîntoarcerea în åarã au fost identificate, în general de cãtre organele de aplicare a legii
(Surtees 2005).
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3.2.3. Asistenåã æi protecåie 

Furnizarea de asistenåã æi de protecåie – în åara de origine, tranzit sau
destinaåie – ar trebui sã fie confidenåialã æi desfãæuratã astfel încât persoa -
nele sã nu fie identificate ca fiind traficate, sau sã conducã la stigmatizare
æi discriminare socialã æi/ sau sã o plaseze pe victimã într-o situaåie de risc
de rãzbunare din partea traficanåilor. Orice tip de asistenåã ar trebui sã fie
voluntar, ne-discriminatoriu, fãrã sã emitã judecãåi de valoare æi sã respecte
principiile drepturilor omului (ICMPD 2006). Serviciile ar trebui sã fie suficient
de flexibile astfel încât sã îndeplineascã nevoile æi interesele concrete ale
unei serii largi de victime (bãrbaåi, minori, cetãåeni æi victime traficate la
nivel intern) æi victimele altor forme de trafic (muncã, sexual, ceræetorie,
delicvenåã) æi trebuie sã fie adaptabile în timp, capabile sã se modifice în
funcåie de noile tendinåe æi progrese (Surtees 2006a: 15). Este necesarã,
de asemenea, o atenåie specialã faåã de minori din punctul de vedere al
unei evaluãri a nevoilor lor, precum æi al furnizãrii de asistenåã æi protecåie.

În åãrile de tranzit æi de destinaåie

Serviciile pe termen scurt æi intervenåia în situaåii de crizã pentru victimele
strãine reprezintã principala orientare a serviciilor în majoritatea åãrilor de
tranzit æi de destinaåie, deæi acestea sunt pregãtite sã se ocupe, în general,
mai mult de adulåi decât de minori. Cetãåenii strãini sunt cazaåi în adãposturi
(în general, unitãåi închise) æi li se furnizeazã asistenåã de urgenåã cum ar
fi asistenåa medicalã, nevoile de bazã (haine æi mâncare), intervenåie psiho -
logicã în situaåii de crizã, activitãåi recreaåionale æi asistenåã juridicã (în general,
sub forma prelucrãrii documentelor, deæi e posibil sã se ofere æi un anumit
nivel de reprezentare juridicã) înainte de reîntoarcerea lor acasã. În funcåie
de reåea æi de contactele agenåiei de sprijin, pot, de asemenea, sã fie deferite
spre asistenåã în åara de origine.

În anumite state, dacã cetãåenii strãini beneficiazã de permise de æedere
temporarã sau permanentã,16 au ocazia sã acceseze asistenåa pe termen

16 În decembrie 2002, statele din regiunea balcanicã au semnat Declaraåia de la Tirana
privind Angajamentele referitoare la legalizarea statutului victimei traficate, inclusiv promisiu -
nea de a emite permise de æedere temporarã (PÆT) pentru victimele strãine ale traficului. În
august 2003, la iniåiativa Grupului Operativ Multidisciplinar pe traficul de fiinåe umane al
Pactului de Stabilitate (SPTF) æi cu fonduri de la Fundaåia Regelui Baudouin (KBF), OIM a lansat
proiectul „Înfiinåarea mecanismelor pentru acordarea permiselor de æedere temporarã victimelor
æi martorilor traficului din Balcani“ tocmai pentru a consolida capacitatea actorilor relevanåi
din regiunea Balcanilor sã-æi îndeplineascã obligaåiile în cadrul protecåiei æi asistenåei victimelor
traficului. Au fost emise treizeci æi æase de permise de æedere în cadrul programului TRP din
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lung (ideal, orientatã spre reintegrare). În astfel de situaåii, furnizarea servi -
ciilor este oferitã în condiåii similare cu cea oferitã victimelor naåionale.17 Dacã
situaåia e diferitã, asistenåa prin intermediul sectorului social poate pune la
dispoziåie asistenåa pe termen lung necesarã.

În åãrile de origine

Victimele se reîntorc acasã æi asistate (prin intermediul programelor de repa -
triere asistatã ale ONG æi OI-urilor), dar æi neasistate (prin intermediul mãsurilor
de deportare æi se auto-repatriazã). În concluzie, la sosirea în åara lor de ori -
gine, e posibil ca anumite victime sã fi beneficiat de asistenåã în strãinãtate
(în general pe termen scurt/ de urgenåã), în timp ce altele nu. Asistenåa în
åãrile de origine se orienteazã în principal cãtre serviciile de reintegrare, deæi
victimele au opåiunea de a accesa asistenåa pe termen scurt la repatriere
æi/ sau sã acceseze serviciile ca o modalitate de intervenåie în situaåii de crizã
în stadiile ulterioare. Printre formele standard de asistenåã disponibile în åãrile
de origine se numãrã cazarea în siguranåã (pe termen scurt, mediu æi lung),
nevoile de bazã (mâncare, îmbrãcãminte), asistenåã medicalã, asistenåã juri -
dicã, asistenåã psihologicã, angajarea în muncã, pregãtirea profesionalã,
educaåia, medierea familialã, activitãåile recreaåionale, asistenåa în ceea ce
priveæte locuinåa, sprijinul financiar etc. Aria de acoperire æi calitatea servi -
ciilor variazã de la o åarã la alta æi chiar de la o agenåie la alta. În general,
rãmâne o chestiune criticã lipsa de standarde, protocoale æi modele de dez -
vol tare æi de punere în practicã a serviciilor æi asistenåei pentru victime. În
situaåia în care au fost elaborate manuale æi linii directoare, existã adesea
documente interne care nu sunt partajate sau care sunt prea generale pentru
a fi suficient de funcåionale18 (Surtees 2006a: 16).

regiune de la adoptarea legislaåiei relevante (corespondenåã pe e-mail cu Jovana Skrnjug, OIM
Belgrad, decembrie 2006).

17 Pentru mai multe detalii referitoare la protecåia æi asistenåa disponibilã în åãrile UE selec -
tate, consultaåi OIM 2005A, Pearson 2002, van der Kleij 2003. Pentru detalii referitoare la
asistenåa disponibilã în statele ESE, consultaåi Andreani & Raviv 2004; Dottridge 2004 & 2006;
Hunzinger & Sumner-Coffey 2003; ICCO 2004; Kvinna til Kvinna & Kvinnoforum 2003; Kvinno -
forum 2003; Bjerkan 2005; Bjerkan & Dyrlid 2006a æi 2006b; Brunovskis & Surtees 2007; La
Strada Moldova 2005; Limanowska 2002 æi 2003; Pearson 2002; Reiter 2005; Rosenberg
2006; Somach æi Surtees 2005; Surtees 2005, 2006a, 2006b; Tdh & ARSIS 2006; Tdh 2005;
Tozaj 2006; UNICEF 2004; UNICEF & STC 2004; van der Kleij 2003. 

18 O singurã excepåie o reprezintã Manualul de asistenåã directã al OIM care se utilizeazã
la furnizarea de servicii pentru victimele traficului de cãtre ONG-uri æi guverne, care poate fi
con sultat de cãtre public la urmãtoarea adresã de internet: http://www.iom.int/jahia/webdav/
site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20handbook.pdf.
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Asistenåa – æi pe termen scurt æi cea orientatã cãtre reintegrarea în
regiunea ESE a fost, în general, bazatã pe cazarea în centre, cel puåin în
etapa iniåialã, localizate în capitalã. Mai mult, serviciile, în general, sunt
localizate în centrele urbane æi anumite tipuri de servicii sunt, prin urmare,
inaccesibile în mod special pentru cei aflaåi în afara oraæelor æi municipali -
tãåilor mari – de exemplu, asistenåa psihologicã æi psihiatricã, serviciile medi -
cale specializate, programele de dezintoxicare, serviciile pentru persoanele
cu handicap etc. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe servicii ne-reziden -
åiale sunt puse la dispoziåie, o datã cu servicii furnizate în alte locaåii din
åarã. Serviciile oferite în cadrul majoritãåii serviciilor de reintegrare sunt de
naturã educaåionalã sau de pregãtire profesionalã, legate de angajarea în
muncã sau generarea de venit æi consilierea/medierea familialã. Astfel de
servicii sunt, în general, obiænuite în åãrile de origine tradiåionale, cum ar
fi Moldova, Bulgaria, România æi Albania. Cu toate acestea, datã fiind apa -
riåia recentã a victimelor naåionale în åãrile considerate în mod tradiåional
ca fiind de tranzit æi de destinaåie, cum ar fi BH, Croaåia, teritoriul Kosovo,
administrat de ONU, Macedonia, Muntenegru æi Serbia, serviciile de reinte -
grare sunt din ce în ce mai solicitate æi oferite în aceste åãri. Beneficiarii servi -
ciilor de reintegrare sunt, în special, cetãåenii åãrii respective, deæi, odatã cu
punerea în practicã recentã a permiselor de æedere temporarã pentru victi -
mele traficului în æase åãri din ESE, sprijinul de integrare a început sã fie
furnizat æi cetãåenilor strãini.

3.2.4. Mecanismele æi sistemele naåionale de referire 

Mecanismele naåionale de referire æi asistenåã diferã în mod substanåial între
åãrile ESE în termenii abordãrii æi ai stadiului de dezvoltare. Se referã, în
general, la cadrul de cooperare prin intermediul cãruia îæi îndeplinesc actorii
statali obligaåia de a proteja æi de a promova drepturile omului ale persoa -
nelor traficate în parteneriate strategice cu societatea civilã æi cu ceilalåi actori
din domeniu (OSCE/ODIHR; Reiter 2005: 20). Obiectivul acestui mecanism
este sã garanteze cã toate victimele traficului (naåional æi strãin; traficate
la nivel internaåional æi intern) au acces æi primesc sprijinul æi protecåia adec -
vate, dupã cum se subliniazã în Protocolul de la Palermo æi în legislaåia naåio -
nalã relevantã. Trebuie furnizate asistenåã æi protecåie, care trebuie sã fie
puse la dispoziåie din momentul identificãrii iniåiale, pe tot parcursul proce -
sului de repatriere æi referire, în scopul recuperãrii æi al reintegrãrii durabile.
În concluzie, atunci când ne referim la mecanismele naåionale de referire,
acest lucru nu implicã doar stricta conformare cu aspectele subliniate în



manualul OSCE/ODIHR. Anumite åãri – cum ar fi Serbia æi Macedonia –
æi-au înfiinåat mecanismele naåionale de referire conform acestui model,
cu o agenåie în cadrul Ministerului muncii, ocupãrii foråei de muncã æi
protecåiei sociale, cu sarcina de a coordona furnizarea de asistenåã æi servicii
victimelor, care stabileæte legãtura æi se coordoneazã cu centrele de asistenåã
socialã din åarã, precum æi cu ONG-urile relevante. Cu toate acestea, alte
åãri æi-au dezvoltat propriul sistem, unic æi particular din punct de vedere
local. De exemplu, în Republica Moldova, Ministerul Sãnãtãåii æi Protecåiei
Sociale rãspunde de coordonarea echipelor multidisciplinare de la nivel de
raion (judeå), care au sarcina sã furnizeze serviciile diferitelor organizaåii æi
agenåii ale statului æi ale societãåii civile. În România, asistenåa pentru victi -
mele traficului este controlatã, coordonatã æi monitorizatã de Agenåia naåio -
nalã împotriva traficului de persoane care are opt centre regionale æi trimite
victimele cãtre furnizorii de asistenåã æi monitorizeazã furnizarea acestei asis -
tenåe. Æi, în Albania, Autoritatea responsabilã (compusã din reprezentanåi
ai Sectoarelor de frontierã æi anti-trafic, Direcåiei consulare æi ai Direcåiei de
asistenåã socialã) are sarcina de a coordona procesul de referire, de la asis -
tenåa æi protecåia iniåialã pânã la reabilitarea pe termen lung a tuturor victi -
melor traficului, în strânsã cooperare cu toate ministerele, instituåiile æi
programele pentru victimele traficului. Prin urmare, modelele de referire
naåionalã din fiecare åarã/teritoriu din regiune variazã semnificativ, dupã
cum variazã æi stadiile lor de dezvoltare, aria de cuprindere æi mãsura punerii
în practicã.



4. Experienåele de identificare 
ale persoanelor traficate

În cursul acestei cercetãri, una dintre preocupãrile principale a fost sã aflãm
de la victime mai multe despre experienåa lor legatã de identificare – cum
au fost ele identificate, cum au resimåit identificarea æi care au fost pentru
ele problemele, aspectele æi bunele practici din cursul procesului de identifi -
care. Prezenta secåiune se va concentra concret pe aceste trei aspecte prin -
cipale într-un efort de a situa experienåele æi opiniile persoanelor traficate
în centrul discuåiei despre practicile de identificare. 

4.1. Cum au fost identificate persoanele traficate

Victimele intervievate au fost identificate de o gamã largã de actori æi meca -
nisme anti-trafic – prin intermediul organelor de aplicare a legii, prin inter -
mediul lucrãtorilor cu comunitatea, al liniilor verzi, al personalului ONG æi
OI-urilor, al personalului de la ambasade, al asistenåilor sociali, al clienåilor
æi al victimelor însele. La fel, identificarea a avut, de asemenea, loc datoritã
unor persoane care nu sunt implicate, în general, în activitatea anti-trafic,
cum ar fi personalul de transport, cetãåenii obiænuiåi æi organizaåiile religioase. 

Organele de aplicare a legii au reprezentat un actor esenåial în ceea ce
priveæte identificarea victimelor în ESE, precum æi în alte regiuni. Se includ
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aici nu numai poliåia specializatã, anti-trafic, dar æi autoritãåile de imigraåie
æi de frontierã, unitãåile de poliåie naåionalã, poliåia militarã æi unitãåile de
combatere a criminalitãåii organizate. Multe dintre victimele intervievate
au fost identificate drept consecinåã a unei intervenåii proactive a organelor
de aplicare a legii. În alte situaåii, când familiile lor au fãcut plângeri la poliåie,
acest lucru a condus la identificarea æi eliberarea victimelor, chiar dacã se aflau
în strãinãtate. O femeie a explicat cum a fost eliberatã dupã ce æi-a sunat
soåul dupã ajutor din locul unde era exploatatã sexual:

De îndatã ce-a început exploatarea mea sexualã, am început sã caut
o posibilitate sã-i spun soåului meu æi, dupã câteva sãptãmâni de com -
pletã umilinåã æi violenåã, unul dintre clienåi m-a lãsat sã sun acasã.
Am reuæit sã-i spun soåului cã fusesem vândutã de vãrul meu æi i-am
cerut sã mã salveze din oraæul, reuæind eu sã-i spun numele oraæului.
Soåul meu a dat o declaraåie la poliåie, iar informaåiile despre faptul
cã eram cãutatã au ajuns la [poliåie]. Când eram la proprietarul meu,
[poliåia localã] a venit acolo æi i-a spus cã o sã aibã mari probleme
[pentru cã mã åinea acolo]. Mi-a dat niæte bani de bilet æi de mitã sã
mã ajute sã trec graniåele. A fost interesat sã mã vadã cã plec din åarã.

Æi alte victime au fost identificate la fel: 

Am reuæit s-o sun pe sora mea de pe telefonul mobil al unuia dintre
clienåii mei. I-am cerut sã mã ajute sã ies din sclavia în care mã aflam
în … i-am dat adresa exactã a locului în care mã gãseam. Sora mea
a luat legãtura cu una dintre cunoætinåele noastre de la [poliåie] æi el
a strâns mai multe informaåii pe care le-a trimis mai departe. Am crezut
c-o sã mã salveze a doua zi dupã ce-am sunat, dar nu s-a întâm plat
aæa … O altã fatã i-a spus proprietarului despre telefonul dat de mine
acasã, atunci el m-a bãtut … Am reuæit sã dau telefon din nou acasã
o zi dupã asta æi le-am spus, plângând, cã urma sã fiu vândutã altcuiva
æi i-am implorat sã mã salveze imediat. Înainte de asta fusesem deja
exploatatã în [altã åarã]… Din câte am înåeles, pentru cã a vãzut cã
acåiunile [poliåiei] durau destul de mult, sora mea s-a dus la [o orga -
nizaåie] æi a lãsat acolo informaåiile pe care le avea. [Organizaåia] le-a
trimis [unei alte organizaåii din åara de destinaåie]. Imediat dupã asta,
la o zi, a venit poliåia æi a început sã ne interogheze. 

Am reuæit sã-mi sun rudele æi sã le spun adresa. Mama a luat legãtura
cu poliåia din oraæul nostru. În câteva sãptãmâni, ofiåerii de la departa -
mentul central de poliåie … au venit în piaåa unde lucram æi m-au luat. 
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În anumite åãri, auto-referirea a fost o modalitate foarte obiænuitã de
identificare, victima æi-a recunoscut situaåia ca fiind una de trafic, sau, cel
puåin, de exploatare.19 În anumite situaåii, decizia de a se auto-identifica
a fost luatã în ciuda riscului extrem pe care l-a presupus. O femeie care
fusese traficatã de cãtre fostul ei iubit a fost bãtutã violent atunci când a
reuæit sã scape æi s-a întors în oraæul ei de baætinã. A descris c-a fost bãtutã
æi torturatã pânã în momentul în care æi-a pierdut cunoætinåa: „Fusesem
bãtutã æi înainte, torturatã. Dar el aproape cã m-a terminat. Aveam o durere
teribilã, îmi pierdeam cunoætinåa, åipam foarte tare“. Cu toate acestea, când
a reuæit sã scape de el s-a dus direct la poliåie:

Îmi era foarte teamã. Mai întâi, din cauza violenåei fizice. Pe urmã
m-a violat, a ameninåat cã mã mutileazã dacã îl denunå. Mi-a spus
cã, dacã se duce la puæcãrie o sã punã pe altcineva sã-mi facã aæa
ceva. Am tãcut. Situaåia a durat circa douãzeci æi patru de ore. M-a
bãtut din nou dimineaåa. Atunci n-am fost încã sigurã c-o sã-l denunå
la poliåie … Îl tot asiguram cã n-o sã-l denunå la poliåie. L-am implorat
sã mã duc la sorã-mea sã-mi revin. Mi-era teamã sã stau cu el pentru
cã eram sigurã nu fãcea decât sã aætepte o nouã ocazie sã mã vândã
din nou … Eram total disperatã. Am ezitat sã-l denunå. Plãnuiam
sã mã duc mai întâi la sora mea æi sã mã gândesc la toate. M-a crezut
æi m-a lãsat sã mã duc la sorã-mea … M-am dus la staåia de autobuz,
am luat maæina sã mã duc la sorã-mea. Însã dupã aia m-am hotãrât
sã-l denunå. Am coborât din maæinã la ultima staåie în [oraæul]. Când
am coborât, mi-era æi teamã sã merg. Am luat un taxi æi i-am spus
æoferului sã mã ducã la secåia de poliåie. 

În ceea ce priveæte auto-referirea, liniile telefonice verzi20 au fost extrem
de importante nu numai atunci când s-a cãutat o scãpare dintr-o situaåie
de trafic, dar æi atunci când s-a dorit accesarea asistenåei: 

19 În BH, æi în 2003 æi în 2004, multe dintre victime s-au auto-identificat, au accesat asistenåa
pe seama proprie sau la sugestia familiilor. Situaåia a fost valabilã în special pentru victimele
traficului naåional, 69,2% au accesat sistemul din proprie iniåiativã în 2003. Dacã numãrul de
victime naåionale care au accesat sistemul din proprie iniåiativã a scãzut în 2004 (la 33,3%),
situaåia rãmâne în continuare un mijloc însemnat de identificare æi de referire. Victimele strãine
din BH au accesat æi ele din proprie iniåiativã sistemul în multe situaåii – în 27,1% din cazuri în
2003, æi în 21,4% în 2004. La fel, victimele s-au auto-identificat în Albania (în special victimele
minore ale muncii æi ceræetoriei), Bulgaria, Kosovo, Moldova, România æi Serbia (Surtees 2005: 152).

20 Existã diferite linii telefonice de sprijin în regiune care se referã la traficul de persoane
æi la violenåã. Dacã multiple apeluri se referã la prevenire, multe se traduc în identificare de
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Am lucrat într-un hotel unde mai lucrau æi alte femei. Ele însã voiau
sã se prostitueze. Una dintre ele a vãzut cã plâng æi m-a întrebat ce
s-a întâmplat. I-am spus cã lucram acolo împotriva voinåei mele. Mi-a
dat o broæurã cu un numãr de telefon verde din [åara mea de origine]
æi mi-a recomandat sã sun. Chiar în noaptea respectivã l-am rugat
pe unul dintre clienåii mei sã mã lase sã dau telefon de pe mobilul
lui. Am dat telefon la linia verde æi le-am spus ce mi se întâmpla æi
unde eram. Consultantul de la linia telefonicã m-a asigurat cã totul
o sã fie bine æi c-o sã vinã poliåia dupã mine æi cã trebuia sã le spun
adevãrul. Mi-au cerut sã mai dau un alt telefon urgent la linia verde
[din åara de destinaåie] æi sã cer, pur æi simplu, ajutor. N-a mai trebuit
sã explic nimic, deoarece informaåiile fuseserã deja transmise din [åara
mea de origine]. Am fãcut ce mi-au spus. A doua searã a venit poliåia. 

Într-un numãr impresionant de situaåii de femei traficate sã lucreze drept
prostituate, clienåii le-au oferit ajutor pentru a scãpa din situaåia de trafic
deoarece nu numai cã le-au permis sã le foloseascã telefonul, ci au luat æi
mãsuri mai proactive, ca în situaåia de mai jos.21

Tipul ãsta venea la restaurant. Vorbea foarte bine [limba mea]. L-
am rugat sã mã ajute pentru cã eram åinutã în restaurant cu foråa.
I-a fost teamã sã mã ajute, însã a fost de acord, în cele din urmã,
sã mã ajute. Mi-a spus c-o sã mã aætepte în maæinã în josul strãzii.

Un client s-a hotãrât sã mã ajute. M-a dus la un hotel, i-a plãtit
proprietarului o zi, pe care trebuia s-o petreacã cu mine. Dupã câteva
ore mi-a permis sã plec, aæa cã am fugit. 

Lucrãtorii din comunitate au jucat un rol în identificarea din åãrile din
UE, însã lipsa generalã a unor astfel de programe în ESE, Turcia æi Orientul
Mijlociu, în fosta Uniune Sovieticã constituie o ocazie ratatã de identificare.

victime. Anonimatul unei linii telefonice poate fi important pentru victimele care se tem æi
care nu au încredere în poliåie æi în ceilalåi actori implicaåi. Cu toate acestea, identificarea prin
intermediul acestui mijloc depinde de accesibilitatea telefonului – cunoætinåe referitoare la
linia telefonicã disponibilã, dacã este gratuitã sau nu, între ce ore este disponibilã æi care sunt
aptitudinile personalului acesteia. 

21 În BH, un numãr de victime strãine ale traficului sexual au fost asistate de clienåi – 12,9%
în 2003 æi 17,9% în 2004. La fel, 4,8% dintre victimele din BH din 2004 au fost identificate
de clienåi. Aceastã tendinåã a fost, de asemenea, observatã æi în România. Meritã menåionat,
cu toate acestea, cã unele dintre femeile care-au fost ajutate sã „scape“ de clienåi au fost ulterior
preluate de aceætia drept servitoare personalã/ „soåie“ (Andreani & Raviv 2004; Surtees 2005).
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O femeie traficatã în Italia a explicat cum, atunci când a reuæit în final sã
scape, singurul unde se putea gândi sã cearã ajutorul era la personalul care
lucra cu comunitatea: 

Dupã ce-am fugit de bãrbatul pentru care lucram, eram cu tipul ãsta
care s-a întâmplat sã fie foarte doritor sã mã ajute în orice mod. Era
hotãrât sã mã ajute sã mã reîntorc acasã … Aæa cã a luat mai întâi
cartea de telefoane æi s-a uitat dupã niæte numere … Dupã care mi-
am adus eu aminte de doctorii ãia care veneau pe stradã într-o dubiåã
æi distribuiau prezervative æi broæuri æi chestii … Aæa cã mai întâi
mi-am adus aminte de organizaåia asta. Æi-am mers înapoi cu el în
locul ãla unde vin ei [pe strada], æi m-am dus la câteva fete cu care
mã înåelegeam … Una dintre ele mi-a dat broæura. Noroc c-o avea
la ea. I-am sunat în dimineaåa respectivã. 

În anumite situaåii, lucrãtorii din serviciile de asistenåã socialã furnizate
de stat au identificat victimele, un progres al ultimilor ani în ESE, unde lucrã -
torii sociali au fost rareori implicaåi în identificare.22 O victimã minorã a fost
identificatã la lucru într-un bar æi, în cooperare cu poliåia, a fost scoasã din
aceastã situaåie de asistenåii sociali. La fel, o altã victimã minorã a explicat
cum doar la sosirea asistenåilor sociali de la stat la secåia de poliåie unde
era interogatã i-a fost recunoscutã situaåia ca fiind una de trafic.

În cursul interviurilor cu victimele, au fost, de asemenea, observate, æi
punctele de intrare mai puåin uzuale în sensul identificãrii, inclusiv interven -
åiile personalului de transport, ale cetãåenilor obiænuiåi æi ale organizaåiilor
religioase. O femeie traficatã în fosta Uniune Sovieticã a cãutat ajutor de
la conductorul trenului atunci când a scãpat. N-avea paæaport (traficantul
i-l reåinuse) æi nici bani pentru transportul pânã acasã: 

Fiindcã eram disperatã, m-am dus la conductorul æef de tren æi i-am
spus totul. Mi-a spus cã o sã încerce sã mã ajute sã trec toate vãmile
…N-aveam altã scãpare. Aia era singura æi poate ultima æansã sã scap.
Dacã ar fi refuzat sã mã ajute, nu ætiu ce mi s-ar fi putut întâmpla.
M-aæ fi aruncat sub tren … Din punct de vedere psihologic îmi era

22 Foarte puåine persoane traficate asistate în ESE în 2003 æi 2004 au fost identificate de
asistenåii sociali din sistemul de stat, deæi au fost observate câteva situaåii în Croaåia, pe teritoriul
Kosovo, aflat sub administraåia ONU, æi în Serbia (Surtees 2005). Mai recent, acest lucru a
fost sesizat æi în alte åãri ale ESE, cum ar fi Macedonia, BH æi România. 
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foarte greu … A reacåionat foarte bine. Dupã cum mi-a explicat, avea
o fiicã de aceeaæi vârstã æi s-a gândit cã fiicã-sa ar fi putut sã fie în
locul meu … I-a pãrut rãu pentru mine. M-a înåeles æi m-a tratat
bine. Nu mi-a cerut nici un ban.

Un numãr de oameni care-au scãpat dintr-o situaåie de trafic æi s-au
reîntors acasã singuri au relatat cã au fost identificaåi æi asistaåi de cetãåeni
obiænuiåi pe care i-au întâlnit en route. Un bãrbat a explicat cum a cunoscut
un alt bãrbat când mergea pe jos pânã acasã, o cãlãtorie care se întindea
literalmente pe mii de kilometri:

Mi-a spus simplu cã trebuia sã mã odihnesc bine cã eram foarte
obosit æi slãbit. Mi-a spus cã puteam sã stau acolo pânã ce-mi era
gata paæaportul prin ambasadã. Mi-a permis sã dau telefon [acasã].
Am încercat sã sun câteva dintre cunoætinåele mele care-au contac -
tat-o pe mama. Noi nu avem telefon acasã. Mama a contactat linia
verde … æi a cerut ajutor. Aæa cum îmi spusese mama deja, [organi -
zaåia] de-acasã contactase [o organizaåia din åara de destinaåie].
Câteva zile mai târziu am fost sunat de un lucrãtor de la linia verde
din åara de destinaåie æi mi s-a oferit asistenåã.

De asemenea interesant a fost numãrul mic de cazuri când organizaåiile
religioase au jucat un rol de identificare a victimelor, deæi, în majoritatea
situaåiilor, nu erau conætiente de statutul de trafic al persoanelor, ci identi -
ficau persoana ca fiind cineva la nevoie. O tânãrã femeie – 17 ani în mo -
mentul când a fost intervievatã – a fost foråatã sã se prostitueze æi singura
ei cale de asistenåã a fost o cãlugãriåã. 

În cursul vizitelor mele frecvente la bisericã, îi mãrturiseam [numele
cãlugãriåei] diferitele mele probleme de familie æi fusese întotdeauna
gata sã mã asculte æi sã mã ajute. Când situaåia … a devenit extrem
de gravã, am vorbit cu ea. Ea mi-a spus despre centru æi m-a asigurat
c-o sã fiu în siguranåã acolo unde-o sã fiu protejatã. 

Într-o altã situaåie, un bãrbat care fusese traficat în fosta Uniune Sovieticã
a fost identificat ca atare de un grup religios. Fusese reåinut de organele
de aplicare a legii deoarece nu avea acte æi nu fusese identificat ca victimã
a traficului:



Ascultând victimele56

Mi-a fost foarte greu sã rãmân patru luni la secåia de poliåie. Nimeni
nu mã credea. Aveam æi niæte probleme cu picioarele. M-au lãsat
din cauza proastei alimentaåii æi a depresiei. Am avut noroc deoarece
[guvernul] a anunåat o amnistie generalã æi m-au eliberat. De-abia
puteam merge. Când eram într-o stare atât de gravã, am întâlnit
niæte creætini care m-au luat la ei în casa unde se rugau. Am rãmas
acolo trei luni. Mi-au dat hranã æi m-au tratat. Mi-au promis c-o sã
mã ajute sã-mi obåin paæaportul. 

O femeie traficatã pentru ceræetorie explica:

Într-o zi o creætinã s-a apropiat de mine æi a început sã-mi punã
întrebãri despre viaåa mea. I-am spus totul. I-a pãrut rãu pentru mine
æi m-a ajutat sã obåin un document de cãlãtorie. Mi-a luat fotografia
æi s-a dus la ambasada mea. Dupã care, într-o zi, a cumpãrat biletele
æi m-a însoåit pânã în [åara mea de origine]. A spus cã o sã mã ducã
la o orga nizaåie care-i ajutã pe oamenii care-au fost exploataåi. Aæa
am ajuns aici. 

La fel de important, totuæi, este cã victimele au vorbit despre ocaziile
de identificare ratate. În cazul unui bãrbat traficat pentru muncã, ocazia
de a-l identifica æi de a-l asista a fost ratatã de diferiåii actori – de
personalul medical (la un moment dat a fost spitalizat pentru rãni cauzate
într-un acci dent de muncã), de poliåia de frontierã (când a încercat sã treacã
frontiera în drum spre casã) æi de poliåie æi de autoritãåile din penitenciare
(când a fost arestat pentru trecerea ilegalã a frontierei). Chiar dacã æi-a
relatat poves tea tuturor acestor actori, nimeni nu a luat-o în serios æi nu
a fãcut nici un fel de încercare de a-l ajuta. Singurul ajutor pe care l-a primit
a fost de la cetãåenii obiænuiåi care i-au dat de mâncare æi bani atunci când
a cãlãtorit ulterior de-a lungul continentului, pe jos, pânã în åara sa de
origine. Ceea ce e îngrijorãtor dat fiind cã, în general, persoanele traficate
au foarte puåine ocazii sau cãi de a fi identificate. Aveåi în vedere, de
exemplu, comentariul unei tinere fete, traficatã pentru a se prostitua, în
åara sa natalã: 

Nu aveam pe nimeni altcineva de care sã mã apropii cu excepåia
[cãlugãriåei aceleia]. Aveam o familie care nu mã susåinea. Tot
timpul mã simåeam singurã, fãrã nici un fel de apãrare … Fratele
meu nu se purta cum trebuie cu mine, mã bãtea, tata bea, mama
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murise … Oamenii doreau sã profite de mine. Singura persoanã
pe care-am gãsit-o sã mã sprijine æi sã mã aline a fost [cãlugãriåa
respectivã]. 

Într-un numãr de situaåii, victimele nu au fost identificate, în ciuda con -
tactului æi chiar a solicitãrii lor directe în faåa diferitelor autoritãåi. O femeie
traficatã într-o åarã UE pentru a fi exploatatã sexual a fost arestatã æi dusã
la închisoare pentru documentele ei ilegale, iar ulterior, ambasada ei a
refuzat sã-i acorde asistenåã: 23

Apoi, am fost eliberatã [din închisoare] æi mi s-au dat niæte bani de
tren ca sã ajung în [capitalã] unde urma sã îmi fac paæaportul la
ambasada [mea]. Dar mai era o problemã: nu exista nici o informaåie
despre mine în baza de date, deoarece nu mai avusesem paæaport
niciodatã ... Ambasadorul a spus cã nu îmi va emite un paæaport
pânã nu îl plãtesc. I-am spus cã nu am bani æi el mi-a spus „atunci,
dispari. Poåi sã îi suni pe pãrinåii tãi de aici, spune-le sã vândã casa,
tot æi, apoi, sã îåi trimitã banii aici“ ... I-am povestit tot [cã am fost
traficatã]. Dar nu pãrea interesat de asta.

În acelaæi mod, o altã victimã a solicitat asistenåã din partea poliåiei,
spunându-le povestea ei æi cerându-el ajutorul, dar revenea de fiecare datã
în situaåia de trafic:

Pentru cã, de cele mai multe ori, poliåiætii sunt corupåi. Nu toåi, dar
de cele mai multe ori sunt. Am mers de câteva ori, chiar în [åara de
destinaåie], dar totul se întorcea împotriva mea. Æi a trebuit sã fac
totul singurã ca sã pot fugi æi sã ajung la ambasadã.

Deoarece victimele nu sunt, uneori, identificate este o constatare impor -
tantã a interviurilor æi reprezintã o oportunitate ratatã care, adesea, a dus
la prelungirea situaåiei de trafic. Pentru alte victime, faptul cã nu au fost identi -
ficate s-a tradus în arestarea lor (adesea ca prostituate sau imigranåi ilegali),
abuzate æi chiar re-traficate.

23 Aæadar, angajaåii ambasadei æi consulatului din anumite åãri au fost implicaåi în identifi -
carea victimelor traficului de persoane, în general în cazul în care victima a apelat la ambasadã
pentru asistenåã, pentru documente de cãlãtorie, pentru asistenåã în cazul repatrierii, etc.
Anumite åãri æi-au pregãtit personalul consular din strãinãtate pentru procedurile de identificare
æi referire a victimelor traficului de persoane, deæi domeniul intervenåiilor lor în acest sens nu
este bine definit (Surtees 2005).
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4.2. Care au fost sentimentele æi experienåele 
persoanelor traficate cu privire 
la procesul de identificare

Pentru multe victime, identificare a constituit o experienåã stresantã æi plinã
de diferite emoåii æi reacåii. Victimele au fost solicitate sã spunã ce au simåit
în momentul identificãrii – atât sentimente pozitive, cât æi sentimente
negative – pentru a înåelege mai bine modul în care au resimåit procesul
de identificare, ca persoane æi în lumina exploatãrii lor. Victimele au mãrtu -
risit cã au reacåionat diferit – având atât reacåii pozitive, cât æi reacåii nega -
tive – în faåa personalului de identificare æi în diferitele etape ale procesului
de identificare. De exemplu, nu este neobiænuit ca victimele sã se simtã
uæurate cã au fost identificate æi, în acelaæi timp, sã se teamã æi sã fie
suspicioase faåã de actorul de identificare. Nu este neobiænuit nici faptul
cã sentimentele negative (teamã æi suspiciune) se transformã într-un
sentiment de uæurare, odatã ce victima se simte în siguranåã æi reuæeæte,
în cele din urmã, sã aibã încredere în persoana care a identificat-o. Reacåiile
emoåionale ale victimei au, adesea, mai multe niveluri æi sunt adiacente.
În cele ce urmeazã, diferite persoane traficate vor descrie – în cuvintele
lor – aceste sentimente æi reacåii.

Teamã æi suspiciune

Poate în mod nesurprinzãtor, multe victime au declarat cã le-a fost teamã
æi au fost suspicioase în momentul identificãrii. Aceste sentimente erau
legate adesea de teama de a se întoarce în situaåia de trafic, traficanåii
spunându-le multora dintre ele cã autoritãåile nu vor face altceva decât sã
le aducã înapoi dacã încearcã sã scape.

L-am implorat sã mã lase sã lucrez jos, în restaurant. L-am implorat
sã fie bun cu mine, aæa cum eu eram bunã cu el. Mi-a promis, însã
cu o singurã condiåie – sã nu încerc sã fug sau sã spun cuiva. M-a
ameninåat cã va fi inutil, pentru cã poliåia era de partea lui. Mi-a
spus cã va fi rãu pentru mine, pentru cã nu puteam dovedi nimic.

Acolo [când eram în strãinãtate] nu am avut curajul sã îl denunå [pe
traficantul meu]. L-am crezut, cã avea legãturi cu poliåia, poliåiætii
veneau adesea la restaurant. 
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În plus, traficanåii le-au mai spus victimelor cã poliåia coopereazã cu ei
æi vor fi aduse înapoi la ei (æi pedepsite) dacã încearcã sã scape:

Îmi era teamã cã poliåistul mã va face sã merg înapoi în locul în care
am fost exploatatã æi cã persoana care mã urmãrea ar fi putut face
la fel.

Dacã victimele simåeau apropierea exploatatorului lor, teama æi suspi -
ciunea erau, adesea, acute. O victimã, care fusese exploatatã vreme de æapte
ani, a lucrat mai întâi la bar æi, ulterior, a fost „soåie“, ne-a spus cã s-a temut
când a început sã fie interogatã de cãtre autoritãåi, deæi era cu poliåia æi
serviciile sociale:

[Despre asistenta socialã] Mi-a spus cã, dacã nu mã simt în largul
meu cu ceva, sã-i spun ei imediat. Æi dacã doream sã întreb ceva,
puteam. Eram atât de confuzã atunci æi am spus cã nu am întrebãri
pentru moment, dar, poate, voi avea mai târziu. Dar eram confuzã,
îmi era fricã, pentru cã soåul meu era afarã.

Unele victime s-au temut cã traficantul va afla cã au dat declaraåie la poliåie:

Asistentul social æi psihologul au venit sã vorbeascã cu mine, dar nu
voiam sã vorbesc cu nimeni, pentru cã îmi era fricã ... Îmi era teamã
sã vorbesc pentru cã lucrurile pe care urma sã le spun ar fi putut
ajunge la urechile celor care mã exploataserã æi îi cunoæteam. Erau
în stare sã facã rãu familiei mele în [åara mea de origine]. Nu puteam
avea încredere în nimeni.

Furnizorii de servicii înæiæi au menåionat aceastã problemã; „Dacã
traficantul ætie cã victima este asistatã, s-ar putea sã se teamã cã aceasta
va demara procedurile legale împotriva lui. Uneori, victimele traficului de
persoane spun ‚Am fãcut singurã’ pentru cã le este teamã de traficanåii
lor“ (Brunovskis & Surtees 2007).

Teama de rãzbunare – împotriva lor sau a familiilor lor – a constituit
o problemã pentru multe victime:

Fetele se tem ... Ætiu cã se tem pentru cã vorbeam între noi despre
posibilitatea de a fugi [de la traficant], dar întotdeauna spuneau cã
le era fricã sã o facã. Spuneau cã le e teamã pentru familiile lor,
pentru cã, pe lângã cei care le reåineau, mai erau alåii acasã care
le-ar fi fãcut rãu familiilor lor. 
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Dar îmi era fricã sã mã întorc în [satul meu] pentru cã familia mea
era acolo ... Nu mã tem pentru mine. Dacã vrea sã mã omoare, nu
are decât. Dar îmi e fricã pentru verii mei, cã ar putea sã le dea foc
la casã, sã le creeze probleme ... sã îi omoare pe fraåii mei, mai mari
æi mai mici.

Mulåi traficanåi le-au avertizat pe victime, spunându-le cã vor fi arestate,
închise æi deportate dacã ajung în mâinile poliåiei, din cauza statutului lor
ilegal, un argument foarte convingãtor pentru persoanele a cãror traficare
este legatã de eforturile lor de a pleca de acasã æi de a câætiga niæte bani.
Din acest motiv, victimele se tem de procesul de identificare în sine:

[Despre solicitarea asistenåei æi identificare] Nu am cerut nimãnui
ajutorul pentru cã, pur æi simplu, nu aveam la cine sã apelez... Era
departe de orice formã de civilizaåie. Cea mai apropiatã secåie de poliåie
era la æaptezeci de kilometri. Nu voiam sã merg la poliåie pentru cã
mã temeam cã mã vor aresta, pe motiv cã nu aveam documentele la
mine. Nu existau alte organizaåii. Din acest motiv, am hotãrât sã stau
toatã iarna acolo æi, apoi, sã încerc sã ajung în [oraæul din apropiere].

Fiind muncitori ilegali acolo, ne era teamã de poliåie (speram sã fim
plãtiåi pentru munca pe care o fãceam) æi cã vom fi deportaåi. De
aceea, paæapoartele noastre erau la proprietar, pentru ca, în cazul
unei razii, sã nu putem fi identificaåi ca muncitori ilegali.

O victimã a explicat cã poliåia a venit, de mai multe ori, la barul unde
lucra æi i-au dat datele de contact ale organizaåiilor de asistenåã, informaåii
pe care le-a distrus:

Rupeam [informaåiile] în bucãåi, pentru cã æeful nostru ne-a spus sã
nu luãm nimic de la poliåie, sã ardem imediat ce primim: „Spun
minciuni, vã vor da un ordin de deportare.“ Când [poliåia] pleca, le
aruncam [informaåiile].

Multe victime s-au temut cã vor fi tratate necorespunzãtor de cãtre
autoritãåi, o teamã bazatã adesea pe faptul cã ætiau cã poliåia era coruptã
æi brutalitatea poliåiætilor (atât în åara lor de origine, cât æi în strãinãtatea),
accentuatã de poveætile traficanåilor:

Am fost capturat împreunã cu un alt grup de [oameni din åara mea]
care mergeau înspre [åara învecinatã]. Când ne-au oprit, mi-a fost
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fricã. Îmi spuneam cã Dumnezeu ætie ce ne vor face. Auzisem poveæti
cum sã [autoritãåile strãine], când te prind, te bat æi te omoarã. Dar,
mulåumesc lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta.
Ne-au trimis la o secåie de poliåie din apropiere, ne-au întrebat cum
ne cheamã æi asta a fost tot.

[Despre unde sã ceri ajutor] Depinde. Poliåia ar putea fi o opåiune,
dar anumiåi poliåiæti sunt mânã în mânã cu ceilalåi [traficanåii].

Îmi era fricã de poliåie ... Dacã nu aæ fi avut paæaport, nu aæ fi apelat
niciodatã la poliåie ... Nu ætiu de ce, dar mã aæteptam ca un poliåist
sã mã batã ... Am fost fãcutã sã cred asta de cãtre proprietarul pentru
care lucram ... Proprietarul mi-a mai spus cã toåi poliåiætii sunt corupåi.

A durat aproape cinci ani [pânã am contactat poliåia]. La început,
îmi era fricã de poliåie. Ætiam cã mulåi poliåiæti sunt în strânsã legãturã
cu traficanåii. Îmi era teamã sã voi fi deportatã din åarã.

Nu ætiam în acel moment la cine puteam apela. Nu apelasem niciodatã
la un poliåist, dacã nu m-ar fi abordat el primul. Ætiam cã poliåiætii
sunt corupåi, cã [traficanåii] îi mituiau pe poliåiætii care patrulau în zona
unde eram exploatatã.

Acestea sunt temeri induse æi de propria experienåã a victimelor cu
poliåia, care, în anumite cazuri de exploatare sexualã, au fost æi clienåii lor.
În mod paradoxal, pentru anumite victime, identificarea a fost fãcutã de
aceiaæi oameni æi aceleaæi instituåii care le-a exploatat æi a abuzat de ele.

Mi-e teamã de poliåie. Pentru cã am lucrat pe stradã, poliåiætii veneau
sã facã sex cu mine. Mi-e fricã de ei. Nu am deloc încredere în ei ...
[Mã temeam] cã mã vor trimite din nou în stradã. 

Îmi era teamã de ei. Pentru cã am avut æi clienåi care erau poliåiæti.

Pentru unele victime, procesul de identificare æi referire le-a reamintit
aspecte care li se întâmplaserã în timpul traficãrii – promisiuni de ajutor
æi o viaåã bunã, deplasãri pregãtite de oameni pe care nu îi cunoæteau, faptul
cã erau duse în locuri necunoscute unde „totul va fi bine“ æi „vor avea
grijã de tine“. Aæadar, pentru multe persoane traficate, procesul de identifi -
care în sine pãrea suspect, mai ales când era privit prin ochii cuiva care era
deja stresat, speriat æi confuz. O victimã spune cã a fost dusã de la o secåie
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de poliåie la alta pentru a da o declaraåie oficialã, temându-se pentru cã
era convinsã cã va fi dusã din nou la traficantul sãu:

M-au dus la o altã secåie de poliåie. Nu cunoæteam acea secåie de
poliåia, aæa cã nu l-am crezut ... Dar când am intrat în secåie, am
vãzut æi mi-am dat seama cã nu eram în pericol, aæa cã nu mi-a mai
fost teamã.

Observaåii similare au fost fãcute într-un alt studiu privind victimele trafi -
cului de persoane din Albania, Serbia æi Republica Moldova, în care inter -
venåiile actorilor anti-trafic li se pãreau suspecte victimelor tocmai pentru
cã nu se deosebeau în mod fundamental de recrutarea æi traficarea lor.
Diferite caracteristici ale identificãrii æi referii au pãrut, în ochii multor victime,
asemãnãtoare experienåei lor de traficare, lucru care, în schimb, a influenåat
direct capacitatea de a avea încredere în aceste servicii æi organizaåii (Bru -
novskis & Surtees 2007).

Deæi teama æi suspiciunea au fost sentimente comune multor victime,
trebuie sã menåionãm, de asemenea, cã acestea s-au redus în timp, deoa -
rece victimele au înåeles cã identificarea lor era ceva real. Totuæi, timpul nece -
sar diminuãrii acestei frici a fost diferit de la caz la caz æi a depins de contextul
identificãrii æi de relaåiile interpersonale cu actorii de identificare. 

Æoc, confuzie æi dezorientare

Multe victime au spus cã s-au simåit confuze æi dezorientate în timpul etapei
de identificare. În mare parte, acest lucru s-a datorat faptului cã identificarea
a urmat imediat dupã ce victimele au scãpat de la traficanåii lor, fiind încã
într-o stare de æoc æi dezorientare. Multe victime au declarat cã s-au simåit
foarte confuze la identificare æi nu au înåeles întotdeauna bine dacã au fost
salvate, arestate sau sunt din nou traficate (Brunovskis & Surtees 2007).
Victimele au descris, în cele ce urmeazã, cât de tulburate s-au simåit în
aceastã etapã:

Nu eram deloc coerentã când vorbeam, eram dezorientatã ... Mi se
pãrea cã dureazã o veænicie. Poate cã o jumãtate de orã, dar nu am
fost atentã. Oricum, dura prea mult.

Eram dezorientatã. Abia aæteptam sã merg acasã. Nu îmi venea sã
cred. A trebuit s-mi vãd casa pentru ca sã cred.
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Pur æi simplu, m-am închis. Nu înåelegeam ce se întâmplã. Îmi era
foarte teamã de poliåie. Când trebuia sã vorbim despre ce ni s-a
întâmplat, m-am blocat cumva, nu ætiu. Æi, când poliåistul a åipat la
mine, m-am închis æi mai mult în cochilia mea.

În alte cazuri, aceastã confuzie a fost, aparent, datoratã faptului cã victi -
mele nu înåeleg complet procesul de identificare. O victimã a explicat cã nu
ætia exact ce era o declaraåie – „Nu mi-au explicat ce e aceea o decla raåie.
Nu ætiam nimic despre asta“. De asemenea, condiåiile în care are loc identifi -
carea în multe åãri de destinaåie – prin razii în baruri æi hoteluri, operaåiuni
ale poliåiei – pot, al rândul lor, sã slãbeascã eforturile de iden tificare. 

Mi-au spus adevãrul, au spus cum stau lucrurile, dar nu am crezut.
Era 50/50. Poate când cineva e deja acolo. Dar, dacã nu ai auzit nicio -
datã de organizaåie, e greu sã crezi. Æi, pe deasupra, era o åarã strãinã. 

În anumite cazuri, înåelegerea serviciilor oferite a depins de capacitãåile
specifice ale fiecãrei victime în parte. Acest lucru poate fi atribuit capacitãåii
de înåelegere a victimei, obstacole lingvistice, lipsa de cunoætinåe despre asis -
tenåã æi lipsa experienåei de asistare, precum æi starea lor psihologicã. Prin
urmare, multe victime, când au intrat pentru prima oarã în contact cu perso -
nalul anti-trafic, nu au fost întotdeauna capabile sã înåeleagã ce se întâmplã.
Aceastã etapã iniåialã post-traficare poate fi foarte derutantã æi actorii anti-
trafic s-au confruntat cu dificultãåi în comunicarea cu victimele (Brunovskis
and Surtees 2007). De exemplu, un studiu privind femeile traficate în Europa
a constatat cã 56 la sutã din femei prezentau simptome de tulburare de stres
post-traumatic la intrarea în programul de asistenåã (Zimmerman et al. 2006: 3).

Pentru multe victime, æocul æi confuzia au depins de timp æi multe dintre
victime au simåit cã au avut nevoie de o scurtã perioadã de detaæare pentru
a înåelege ce se întâmpla în jurul lor:

Cred cã ar fi trebuit sã ne lase câteva zile singure ca sã îmi dea timp
sã mã liniætesc puåin ... Eram complet æocatã ... Nici nu mai åin minte
ce mã întreba poliåistul.

Sentimente de uæurare, siguranåã æi confort

Identificarea nu a fost întotdeauna o experienåã negativã sau stresantã pen -
tru persoanele traficate. Pentru multe victime, faptul cã au fost identificate
a reprezentat primul moment în care s-au simåit în siguranåã în ultima
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perioadã. O victimã a explicat cã a fugit de la traficantul ei æi a mers imediat
la poliåie:

Da, acolo, la sediul poliåiei m-am simåit în siguranåã ... Mã gândeam
mai mult la ce s-ar putea întâmpla cu mine dacã aæ fi obligatã sã
plec din secåia de poliåie. 

Alte victime au menåionat, de asemenea, faptul cã s-au simåit în sigu -
ranåã odatã ce au ajuns la poliåie sau la alåi actori de identificare:

... când am intrat în secåia de poliåie, am vãzut æi mi-am dat seama
cã nu sunt în pericol, cã nu mai trebuie sã mã tem ... Apoi, am vãzut
pe pereåi câteva imagini despre violenåa în familie, traficul de persoane.
Mi-am dat seama cã era într-adevãr o secåie de poliåie æi nu o pãcãlealã.
Dupã aceea, m-am calmat.

Oamenii de la poliåie s-au purtat foarte bine cu mine. Psihologul a
vorbit cu mine æi apoi a vorbit cu mama. Mi-au mai spus cã acest
[traficant] folosise mulåi bãieåi æi cã, pentru a rezolva cazul, aveau
nevoie de informaåii. M-au asigurat cã aceste informaåii vor fi åinute
secrete. Mi-a fost foarte uæor sã vorbesc cu psihologul.

... eram foarte recunoscãtor æi fericit. Am apreciat modul în care
[controlorul de tren] m-a ascultat æi m-a înåeles. Îmi era ruæine, dar,
oricum, eram fericit cã era cineva care dorea sã mã ajute.

Totuæi, în alte cazuri, a durat mai mult timp pânã ce victima s-a simåit
în siguranåã, adesea pânã când au ajuns acasã sau au intrat într-un program
de asistenåã.

Pe moment, îmi era teamã pentru cã nu ætiam unde mergeam. Când
am ajuns aici [la centru de adãpostire], eram atât de speriatã încât
nu puteam explica. Dar , în timp, m-am obiænuit.

Întrebaåi ce i-ar fi ajutat în momentul identificãrii, unii respondenåi au spus
cã faptul cã era cu ei cineva în care aveau încredere le-a dat o stare de confort
æi liniæte. De exemplu, unei femei, minorã la identificare, nu i s-a permis sã
fie însoåitã de mama ei când a dat declaraåie la poliåie. Deæi a admis cã i-ar
fi fost greu æi dacã mama sa ar fi fost prezentã – „poate cã mi-ar fi fost
mai greu dacã ar fi fost acolo, pentru cã mi-ar fi fost ruæine dacã ar fi auzit
prin ce trecusem“ –, a adãugat cã prezenåa unei femei ar fi ajutat-o:
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Aæ fi preferat ca o femeie sã îmi ia declaraåie æi, chiar dacã nu ea mi-ar
fi luat declaraåie, era important pentru mine ca o femeie sã fie.

Modalitãåile de a crea starea de confort au depins, în multe cazuri, de
profilul specific al victimei, dar, adesea, æi de experienåa acesteia de traficare
æi forma de exploatare. Poate cel mai important este ca victimele sã poatã
alege cu cine sã vorbeascã, inclusiv sã aleagã dacã doresc prezenåa unei
persoane care sã le susåinã, cum ar fi un asistent social. Victimele au descris
alte lucruri care, în cazul lor, au fost sau ar fi putut fi fãcute pentru a crea
o stare de confort în etapele iniåiale ale identificãrii:

Da, am avut încredere în ei. În plus, m-au primit bine. Mi-au cumpãrat
mâncare, mi-au dat ceva sã mãnânc, m-au întrebat dacã am nevoie
de ceva.

Am fost norocoasã cã am putut vorbi cu cineva de la o organizaåie
non-guvernamentalã. Nu cred cã aæ fi putut sã le spun adevãrul
poliåiætilor dacã nu ar fi fost acea femeie. În primul rând, nu aveam
încredere în poliåiæti, îmi era fricã sã vorbesc despre traficanåi, æi, în
al doilea rând, nu vorbeam [limba åãrii respective].

Asigurãrile primite au reprezentat un element esenåial în crearea senti -
mentului de siguranåã æi confort al victimelor. Multe au explicat cât de impor -
tant a fost pentru ele faptul cã actorii de identificare le asigurau cã sunt în
siguranåã, cã nimic nu poate sã li sã întâmple æi cã totul va fi bine.

Disperare æi agitaåie

Anumite persoane traficate au explicat cã s-au simåit de-a dreptul disperate
în momentul identificãrii. Deæi, ca multe alte victime, erau adesea suspicioase
æi speriate de cei care se ocupau de identificare, situaåia lor era foarte gravã
æi au vãzut cu au puåine alte variante pentru ei. În multe cazuri, victimele
au fost identificate în momentele lor de disperare extremã:

Pentru mine, era foarte important sã fiu în siguranåã. Nu îmi pãsa
dacã voi primi vreun ajutor. Era foarte important sã fiu protejatã.

Pentru alte persoane, disperarea lor s-a tradus în faptul cã au evitat (sau
au încercat sã evite) identificarea æi singurul lucru pe care îl doreau era sã
meargã acasã æi sã încerce sã îæi revinã:
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[despre sosirea sa acasã] Pur æi simplu, nu mai doream sã fiu torturatã
cu întrebãri ... Nu voiam sã vorbesc cu nimeni. Eram deprimatã. Nu
aveam cu cine sã vorbesc ... Dar nu voiam sã vorbesc despre ce mi
se întâmplase [în strãinãtate].

Eram cu o altã fatã. Fusese æi ea exploatatã cu mine. Iniåial, au început
sã o interogheze pe ea æi le-a spus tot. Povestea ei era asemãnãtoare
cu a mea. În acel moment, am auzit pentru prima datã cã sunt o
vic timã a traficului de persoane ... Eram foarte obositã, nici nu-mi
pãsa ... Voiam sã ajung acasã cât mai repede.

În alte cazuri, tocmai aceastã stare de disperare le-a determinat pe
victime sã accepte identificarea æi asistenåa. Se pare cã, în multe cazuri,
acceptarea acestora este legatã de lipsa altor opåiuni, iar, acolo unde existã
alternative, multe victime nu acceptã, adesea, asistenåa (Brunovskis &
Surtees 2007).

Numeroase victime au spus cã s-au comportat dificil la identificare pentru
cã se simåeau agitate æi disperate. O victimã a explicat cum s-a simåit æi s-
a comportat la identificare, menåionând cã i-a fost foarte greu sã facã faåã
acestei etape: „[Mã simåeam] foarte rãu. Vorbeam foarte urât. Eram complet
datã peste cap æi mã simåeam foarte slãbitã“.

La fel ca în cazul celorlalte reacåii negative, disperarea este un sentiment
care se diminueazã în timp æi, printr-o abordare sensibilã din partea celor
care se ocupã de identificare, poate fi corect gestionatã. Însã, se impune
sã menåionãm cã, din cauza faptului cã disperarea se poate manifesta prin
agresivitate, aceastã reacåie poate fi interpretatã greæit de cãtre actorii de
identificare æi poate duce la interpretãri greæite, tensiune æi chiar conflicte.

Sentimentul de ruæine æi de învinovãåire

Unele victime au declarat cã au avut un sentiment de ruæine în momentul
contactului iniåial cu actorii anti-trafic, atât furnizori de servicii, cât æi auto -
ritãåi. Unora le-a fost ruæine de experienåa prin care trecuserã æi, în anumite
cazuri, s-au simåit responsabile pentru ce li s-a întâmplat. O femeie a apreciat
modul în care a fost primitã æi tratatã de cãtre poliåiæti când a solicitat
asistenåã, dar a declarat cã, totuæi, i-a fost, în acelaæi timp, ruæine:

A fost greu. Îmi era ruæine pentru cã era prima datã când mergeam
la poliåie, pe de o parte. Însã, pe de altã parte, simåeam cã aveam
un sprijin.
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În alte cazuri, victimelor le este ruæine din cauza prezenåei celor dragi:

Soåul meu a insistat sã meargã cu mine la poliåie. Am mers împreunã.
Când am ajuns la poliåist, a fost foarte amabil cu noi ... I-am spus
tot ce mi se întâmplase. Plângeam când povesteam. Mai mult, îmi
era ruæine sã spun toate aceste lucruri în prezenåa soåului meu. Nu
voia sã iasã din încãpere, a spus cã nu ar trebui sã îi ascund nimic.

Sau, într-un alt caz, din cauza atitudinii æi comentariilor celor dragi:

Simåeam de parcã ... tot universul meu se prãbuæea. Eram stânje -
nitã. Pãrea ca æi cum aæ fi cerut-o. Chiar æi tatãl meu mi-a spus asta
mai târziu æi mulåi alåi oameni au spus-o æi ei – „tu ai cerut-o“ ...
Erau æi femei printre ele. [Mesajul a fost] „Ce cãutai acolo, de ce ai
mers acolo? E vina ta“.

Sentimentul de ruæine æi de auto-învinovãåire nu a fost întotdeauna sau
exclusiv legat de exploatare sexualã. Un bãrbat victimã a vorbit despre
modul în care faptul cã, nereuæind sã-æi gãseascã un loc de muncã æi sã
câætige bani pentru familie, multor victime le este atât de ruæine încât preferã
sã se expunã în continuarea exploatãrii:

Am auzit æi de la bãrbaåii cu care lucrez acum, când au reuæit sã scape
de la locul exploatãrii, nu au mers acasã. Æi nu pentru cã nu ar fi
fost epuizaåi sau pentru cã nu ar fi avut nevoie sã se odihneascã, ci
pentru cã le era ruæine sã se întoarcã la familiile lor fãrã bani. Simåeau
cã este vina lor cã au intrat într-o astfel de situaåie ... Unii dintre bãr -
baåi nu au spus nimãnui adevãrul. Bãrbaåii preferã sã îæi încerce încã
o datã norocul într-o åarã strãinã pentru a se întoarce acasã cu bani.

În anumite cazuri, victimele au spus cã au avut sentimentul de ruæine
din cauza comportamentului personalului care îi asista. 

M-au interogat, eu vorbeam cu un inspector æi stãteam [cu braåele
încruciæate] ... Niæte poliåiæti erau la uæã, æapte sau opt, pentru cã
uæa era deschisã. Îi ætiam din vedere. Îl cunoæteau pe fratele æi pe
tatãl meu. Cum sã vorbesc cu ei? ... Æi inspectorul îmi spunea: „Cum
poåi sã îi faci una ca asta tatãlui tãu?“. Ce puteam sã îi spun atunci?!

Poliåiætii de frontierã din åara noastrã nu se comparã cu cei din alte
åãri ... Æi-au bãtut joc de mine. Mã întrebau ce am cumpãrat din
[strãinãtate], sã le dau æi lor.
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Gestionarea sentimentelor de ruæine a fost, în cazul multor victime, un
aspect central pentru stabilizarea lor æi pentru recuperarea lor pe termen
lung. O femeie, întrebatã care ar fi cel mai important mesaj pe care l-ar
putea da cuiva care a trecut printr-o experienåã similarã cu a ei, a spus doar
atât, „I-aæ spune numai sã nu se învinovãåeascã pentru nimic“. Æi a explicat
în continuare:

Sã adune cât de mult curaj poate æi sã meargã întotdeauna mai de -
parte ... Pentru cã aici, în aceastã åarã, nu gãseæti niciodatã sprijin în
astfel de situaåii. I-aæ spune sã fie pregãtitã sã nu aibã pe nimeni de
partea ei æi, dupã aceea, sã ætie cã va trebui sã facã tot singurã, sã-
æi pãstreze foråele. Sã-æi adune toate puterile æi sã meargã sã denunåe.

Multe victime au prezentat cazuri de identificare pozitive, în care nu au
fost judecate, lucru care, pentru ele, a contat mult în luarea deciziei de a
accepta asistenåa. Important pentru victime este sã nu fie condamnate æi
sã fie asigurate cã nu a fost vina lor, un mesaj care trebuie repetat în mod
regulat, aæa cum au subliniat chiar victimele însele.

Mânie, neliniæte æi dezamãgire

Pentru o serie de victime, identificare nu este, în sine, o soluåie la probleme
pe care le-au avut înainte de a intra în situaåia de trafic, probleme care, în
general, nu au fost rezolvate æi care au fost, adesea, amplificate de situaåia
de trafic. Pentru acelea care sunt în condiåii mai reduse de exploatare sau
care au reuæit sã strângã niæte bani, în ciuda faptului cã au fost traficate, iden -
tificarea reprezintã sfâræitul oportunitãåilor financiare. O femei care fusese
iniåial traficatã în strãinãtate, dar care, apoi, a continuat sã munceascã în con -
diåii mai reduse de exploatare, nu s-a bucurat cã a fost identificatã, deoarece
i-a afectat negativ posibilitatea de a trimite bani acasã copilului sãu. 

Sentimentele de neliniæte æi dezamãgire pot fi deosebit de grave atunci
când persoanele sunt identificate în tranzit, deoarece acestea nu au fost
încã exploatate æi încã sperã la o viatã bunã dincolo. În cazul victimelor care
sunt emigranåi plini de speranåe (æi care, adesea, nu sunt conætienåi de
riscurile traficului de persoane), identificarea poate fi, cel puåin la început,
o dezamãgire: „Cel mai bine a fost cã am reuæit sã trecem prima graniåã.
Æi când am trecut pe jos, a fost greu, dar ne-am spus cã vom trece toate
frontierele aæa. Ne-am simåit bine“. Bãieåii interceptaåi în tranzit au explicat
cã, pentru ei, cel mai urât moment a fost acela în care æi-au dat seama cã
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nu vor mai ajunge la destinaåie æi cã, prin urmare, nu vor putea sã mun -
ceascã æi sã trimitã bani acasã:

Pentru cã a fost important pentru noi sã plecãm de acasã cât mai
repede. Æi când am intrat în secåia de poliåie, ne-am dat seama cã
nu ne vom mai continua drumul, cã nu vom mai ajunge în [UE].

Ne-au oprit, nu a fost uæor. Veneam de departe æi am fost prinæi la
sfâræit. 

Modul în care personalul de identificare trateazã victimele (æi poten åialele
victime) poate influenåa maniera în care acestea trãiesc întregul proces.
Unele victime au spus cã au fost batjocorite æi ridiculizate, ceea ce a ampli -
ficat starea lor de dezamãgire, fiind adesea chiar enervant:

Am ieæit din maæina [poliåiei strãine] æi am intrat în maæina poliåiei
[naåionale]. Am aæteptat o jumãtate de orã acolo pânã când poliåiætii
æi-au terminat treburile cu ceilalåi æi ne-au adus, apoi, în [oraæ] ... Au
început sã îi sâcâie pe bãieåi; „Nu aåi reuæit de data asta“. Mie mi-au
spus: „Cum ai trecut acolo?“ æi alte lucruri deranjante.

În funcåie de condiåiile de identificare æi abilitãåile persoanei care face
identificarea, victimele pot sã nu fie identificate într-o fazã iniåialã, fiind supuse
interogãrii ca imigranåii ilegali, prostituate æi / sau infractori. În aceste cazuri,
victimele au fost asaltate cu întrebãri æi ceea ce ar fi trebuit sã fie un interviu
de identificare a devenit un interogatoriu propriu-zis. Identificarea greæitã
æi, implicit tratamentul necorespunzãtor, pot cauza furie æi neliniæte pentru
multe victime. Comparând modul în care a fost tratatã la identificare în
strãinãtate æi în åara de origine, o femeie a concluzionat cã a fost mai bine
în strãinãtate: 

[Poliåia din strãinãtate] este mai bunã. Ne-au luat numele æi ne-au
lãsat sã ne calmãm. Aici, s-au nãpustit asupra mea; „cum ai plecat?“,
„cu cine ai plecat“, „ce urma sã faci acolo“ æi nu mai ætiu ce ... M-au
ameninåat cã mã vor trimite la închisoare dacã nu le spun æi dacã
nu recunosc cã am plecat cu persoana despre care îmi spuneau ei.

Încredere æi lipsã de încredere

Pentru multe persoane traficate, lipsa încrederii – în oameni æi în instituåii –
a fost adesea unul dintre rezultatele experienåei lor de trafic. În schimb,
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aceasta le afecteazã dorinåa de a fi identificate æi de a accepta alte contacte
æi asistenåã. O femeie a povestit cã asistentul social din localitate i-a dat
numãrul unei HelpLine destinate victimelor violenåei, dar i-a fost teamã sã
sune la acest numãr pentru cã nu avea încredere: „A fost bine prima datã
când am auzit despre ace organizaåie, prima datã când auzeam cã existã
aæa ceva. Dupã ce am trecut printr-o situaåie atât de îngrozitoare, nu mai
am încredere în nimeni“.

Multe victime æi-au exprimat de asemenea neîncrederea în autoritãåi æi
acest lucru le-a descurajat sã se lase identificate, chiar atunci când a apãrut
aceastã posibilitate. 

Aæ fi putut apela la poliåie, dar în [åara respectivã] toatã poliåia este
coruptã. Aæ æi putut cere ajutorul unui ONG, dar nu ætiam nici o adresã
æi nici un numãr de telefon, plus cã nu aveam bani de transport sau
ca sã sun.

În acel moment, nu aveam încredere în nimeni æi nu mi-am putut
imagina, în general, cã existã oameni care vor sã facã lucruri bune
pentru tine.

Nu, am crezut cã poliåia mã va revinde „peætilor“. Printre clienåii mei,
fuseserã æi poliåiæti. Nu prea aveam încredere în poliåie. 

O altã problemã legatã de încredere este faptul cã anumite victime simt
cã instituåiile de identificare – fie cã este vorba de poliåie sau de furnizorii
de servicii – nu au avut încredere æi nu au crezut povestea lor. Acest lucru
a avut un efect negativ asupra lor. Pentru o victimã, acesta este cel mai
neplãcut aspect al identificãrii sale:

Neîncrederea oamenilor, a poliåiætilor, a oamenilor care îåi iau declaraåie.
Faptul cã nu m-au crezut, de parcã mi-ar fi spus din ochi, „minåi“ ...
Ca æi cum urmau sã îmi spunã „dispari“.

Încrederea – într-o persoanã sau o instituåie – a jucat un rol important
în decizia unor victime de a solicita æi de a accepta sã fie identificate. A
fost în egalã mãsurã important æi în contextul referii lor ulterioare pentru
asistare. În multe cazuri, încrederea a fost un element central al procesului
de identificare. În anumite situaåii, victimele au refuzat sã fie identificate
de cãtre persoane în care nu aveau încredere, acceptând sã fie, în schimb,
identificate de cãtre persoane în care aveau mai multã încredere.
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Pentru anumite persoane, încrederea este legatã de instituåia în sine,
cum a fost biserica în cazul unui bãrbat identificat în strãinãtate dupã mai
mulåi ani de exploatare prin muncã. Întrebat dacã a avut încredere în ei, a
rãspuns:

În primul rând, m-am gândit cã oamenii care cred în Dumnezeu nu
mã vor dezamãgi... Le sunt foarte recunoscãtor .. Au fost atât de buni
cu mine. Tot ce fãceau pentru mine a fost în mod gratuit æi altruist.
Au fãcut totul din toatã inima ... Au contactat ambasada mea æi urma
sã îmi obåin în curând paæaportul. Erau oameni normali. Nu beau
alcool, nu fumau æi s-au comportat bine cu mine.

Persoanele traficate au identificat mijloace prin care oamenii æi instituåiile
pot sã le creeze sentimentul de încredere. În numeroase cazuri, victimele
au avut mai multã încredere æi s-au simåit mai în siguranåã dacã autoritatea
instituåiei era clarã æi vizibilã. De exemplu, pentru anumite victime, a fost
important ca poliåiætii sã poarte uniforme æi au considerat cã poliåiætii îmbrã -
caåi civil îi derutau:

Când m-am calmat puåin, au chemat niæte inspectori. A sosit unul.
Mi-a fost fricã sã merg cu el, sã intru în maæinã cu el, pentru cã nu
purta uniformã. Mi-a spus cã este inspector æi cã nu trebuie sã-mi
fie fricã de el. Mi-a spus cã mã va duce la o altã secåie de poliåie ...
Da, [uniformele] au fost importante pentru mine. Inspectorul era
îmbrãcat civil æi mi-a fost teamã de el. L-am rugat sã nu mã ducã
la [traficanåi]. Mi-a explicat cã mã duce la o altã secåie de poliåie,
unde este mai liniætit æi nu e multã lume. Mi-a promis cã vom bea
o cafea acolo, cã vom putea vorbi în liniæte. Mi-a spus cã existã o
serie de inspectori care nu poartã uniforme æi sunt îmbrãcaåi civil.
M-a dus la cealaltã secåie de poliåie. Nu cunoæteam aceastã secåie
de poliåie, aæa cã nu l-am crezut. Când am ajuns acolo, am aflat cã
era într-adevãr cine spusese cã este, numai cã nu purta uniformã. 

Mi-au dat tot ce au putut. Dar, în mintea mea, mã gândeam cã nu
ar trebui sã fie îmbrãcaåi civil. Nu credeam cã sunt poliåiæti.

Unele au avut tendinåa sã aibã mai multã încredere æi sã se simtã mai
confortabil dacã o femeie – fie o poliåistã sau o asistentã socialã – era
prezentã în momentul identificãrii, deoarece acest lucru le dãdea un senti -
ment de siguranåã æi confort. Într-un caz, o victimã a spus cã s-a simåit mai
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sigurã la sediu poliåiei când a vãzut personalul feminin; „Atunci, m-am
liniætit. Erau æi femei. Una fãcea cafea, cealaltã fãcea curãåenie“. Totuæi,
acest lucru nu a fost valabil în cazul tuturor respondenåilor, deoarece senti -
mentul de încredere are un pronunåat caracter personal æi depinde de
context, fiind legat, cel puåin paråial, de mediul social æi cultural din care
provine victima. Bãieåii minori care au fost intervievaåi nu au considerat
neapãrat cu prezenåa femeilor a avut un efect liniætitor, în schimb, au simåit
cã persoanele mai în vârstã au fost mai de încredere (æi, implicit, mai respec -
tate) decât cele tinere.

De ce ar fi mai rãu [sã nu fie prezentã o femei]? Nu ar fi nici o dife -
renåã ...Prefer sã fie prezenåi oameni mai în vârstã pentru cã ætiu mai
multe [decât persoanele mai tinere].

Totodatã, în anumite cazuri, victimele au povestit cã au fost tratate cu
nepãsare atât de cãtre poliåiste, cât æi de colegii lor bãrbaåi. O victimã a
pre zentat întâlnirea cu aceætia, dupã cum urmeazã:

Douã femei [din poliåie] m-au interogat. Am spus cã fusese lucrul
cel mai rãu care mi se întâmplase toatã viaåa. Sunt femeie, eæti
femeie, dar sã te interogheze o poliåistã este cel mai dezgustãtor
lucru care åi se poate întâmpla vreodatã.

Chiar dacã victimele au vorbit despre neîncrederea într-o instituåie sau
o persoanã, este important sã ætim cã aceasta nu a fost insurmontabilã.
Încrederea poate fi construitã æi reconstruitã. O femeie a avut o experienåã
deosebit de neplãcutã cu poliåia, fiind abuzatã în timp ce era obligatã sã
se prostitueze: „Când lucram în stradã, mã bãteau de multe ori. Erau multe
fete acolo, dar întotdeauna mã bãteau pe mine. Nu ætiu de ce“. Aæadar,
în acest caz, depãæirea fricii æi neîncrederii nu a fost lipsitã de importanåã.
Totuæi, neîncrederea ei în poliåie a fost depãæitã datoritã modului în care a
fost tratatã de poliåiæti dupã identificare: „Da, mi-a fost foarte fricã de poli -
åie. Dar acum nu mai îmi este teamã. M-au æi ajutat“.

4.3. Problemele æi obstacolele în procesul de identificare

Natura ascunsã a traficului de persoane complicã identificarea victimelor.
În cazul în care exploatarea sexualã, prin muncã, ceræetorie æi delicvenåã
are loc în locaåii ascunse sau sub monitorizarea strictã a supraveghetorilor,
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accesul la aceste locuri este foarte limitat. De asemenea, victimele nu au
adesea posibilitatea sã solicite asistenåã, fie pentru nevoi de urgenåã sau ca
mijloc de a evada. Prin urmare, putem concluziona cã numai un numãr mic
de victime ale traficului de persoane sunt identificate æi / sau intrã în contact
cu programele de asistenåã (Brunovskis & Tyldum 2005; Surtees 2005: 25).

Problemele legate de identificare depãæesc natura traficului de persoane
în sine æi sunt condiåionate de o serie de alte probleme æi variabile. Experi -
enåele persoanelor traficate pun în evidenåã numeroase probleme cu care
se confruntã în cursul procesului de identificare, atât în åãrile de destinaåie
æi de tranzit, cât æi în åãrile lor de origine.

Accesul la informaåii în etapa de identificare

Pentru victime, a fost foarte important sã primeascã informaåii complete
æi accesibile despre identificare æi referire – pentru a le atenua teama æi
pentru a crea un sentimente de confort æi de siguranåã. Multe dintre ele
au primit informaåii corecte æi complete cu privire la procesul de identi ficare
æi procesele ulterioare în aceastã etapã. Unele victime au primit informaåii
care, pentru ele, erau clare, corecte æi informative, ceea ce a contribuit la
decizia lor de accepta sprijin:

Da, femeia mi-a explicat de ce servicii pot beneficia din partea cen -
trului de adãpostire. Totul era clar. Mi-a dat o broæurã în [limba mea],
în care totul era explicat de asemenea.

Totuæi, multe victime au spus cã au primit informaåii insuficiente æi / sau
neclare când au fost identificate prima oarã æi au luat decizii în legãturã
cu viitorul lor æi opåiunile de asistenåã. În anumite cazuri, victimele nu au
primit nici o informaåie de la autoritãåi cu privire la opåiunile de asistenåã
pe care le aveau. Întrebate ce li s-a spus – dupã ce au dat declaraåie la
poliåie, s-au întâlnit cu furnizorii de servicii etc. – multe persoane traficate
au relatat experienåe asemãnãtoare: 

Nu mi-au spus nimic în mod special. Apoi, dimineaåa au venit dupã
mine æi m-au dus iar la secåia de poliåie ... „Azi mergi acolo, æi mâine
mergi în [oraæul respectiv]“.

Poliåia a venit acolo æi m-au dus la secåie. Mi-au luat o declaraåie æi apoi
m-au adus aici .. Mi-au spus doar cã pot sã vin dacã vreau æi cã ar trebui
sã mã gândesc. Au spus cã va fi bine æi cã vor avea grijã de mine.
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Dupã aceea, a spus cã vom merge în [capitalã]. Asta m-a æocat. Nici
nu ætiam ce este acolo ... Nu mi-au spus nimic. Doar cã vom merge
în [capitalã] ... Cã mã voi întâlni cu procurorul. Atât a spus.

În cazul bãieåilor minori identificaåi în tranzit, aceætia au fost reåinuåi la
secåia de poliåie æi, apoi, transferaåi la centrul de adãpostire pentru minori,
fãrã sã li se dea nici o informaåie despre reåinerea lor, despre ce se întâmpla
æi / sau urma sã se întâmple:

Am avut o problemã, pentru cã nu ætiam ce se va întâmpla cu noi,
æi nu ne-am mai gândit cã ne era foame sau sete ... stãteam în expec -
tativã, neætiind ce vor face cu noi, ce ne vor spune.

În alte cazuri, victimele au primit informaåii, însã multe au simåit cã nu
au fost suficiente. O victimã a considerat cã lipsa de informaåii a fost
derutantã æi a insistat, în timpul interviului, asupra faptului cã nu i s-au dat
informaåii suficiente despre proces, doar câteva informaåii simple despre
centru. Când a fost identificatã iniåial, poliåia i-a spus cã are posibilitatea
de a solicita asistenåã: 

Au spus doar cã este vorba despre o casã particularã sau voi merge
într-un fel de hotel ... Nu ætiam la ce sã mã aætept. Nu ætiam unde
voi merge. Ar fi trebuit sã îmi explice mai bine ce se va întâmpla.
Când am mers la poliåie, nu ætiau nimic. Nu ætiam cã este vorba
despre acest tip de casã.

Anumite informaåii au fost foarte derutante. O victimã a povestit cã a
fost dusã la un centru de adãpostire, dar fãrã sã i se spunã cã este vorba
despre un astfel de centru:

Nu ætiam cã este vorba despre un centru de adãpostire. Mi-au spus
numai „vei merge la o casã“ ... Au spus numai o casã oarecare. O
casã publicã, sau aæa ceva. Habar nu aveam ce fel de casã era aceea.
Am spus: „Nu merg acolo“.

În acest caz, trebuie menåionat faptul cã în limba respectivã „casã publicã“
are douã sensuri, însemnând æi bordel. Fiind victimã a exploatãrii sexuale,
se înåelege de ce victima a fost descurajatã de aceastã informaåie opacã
æi chiar înspãimântãtoare. 

Dat fiind faptul cã multe victime provin din åãri sau comunitãåi unde asis -
tenåa socialã este slab dezvoltatã sau inexistentã, acestea au, în general,
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cunoætinåe limitate despre servicii æi asistenåã. Un studiu recent realizat în
regiune a constatat cã victimele erau adesea surprinse (æi suspicioase) de
posibilitatea de a beneficia de asistenåã, tocmai pentru cã nu au fost expuse
anterior acestei opåiuni, lucru ilustrat de cazul urmãtor:

O victimã a prezentat procedura de repatriere, „La frontiere, când
poliåistul m-a întrebat de ce nu am bani, i-am explicat situaåia mea.
Acesta m-a luat deoparte æi mi-a vorbit despre organizaåia [de asis -
tare]“. Întrebatã ce reacåie a avut, a spus cã pentru ea a fost „credeam
cã este un dar de la Dumnezeu. În åara noastrã, nu poåi primi nimic
gratis“. Prietena ei, æi ea victimã a traficului de persoane, a avut ace -
leaæi suspiciuni, „Dar cine sunt eu sã mã ajute? Mai ales un poliåist“
(Brunovsksis & Surtees 2007).

Într-adevãr, numeroase victime asistate care au participat la acest interviu
æi-au exprimat surpriza cã asemenea servicii æi programe de asistenåã existã,
dat fiind faptul cã majoritatea nu mai primiserã niciodatã asistenåã sau sprijin
din partea ONG-urilor sau a instituåiilor statului. O victimã a prezentat modul
în care i-a fost oferitã asistenåa, „Toate aveam suspiciunile noastre pentru cã
auzeam despre acest lucru pentru prima oarã æi nu credeam cã îi pasã cuiva“.
O altã victimã a spus cã, în ciuda faptului cã i s-a oferit opåiunea de a merge
la centrul de adãpostire, a preferat sã meargã la închisoare. Se gândea cã va
sta acolo doar o lunã æi ætia cã poate rezista o lunã în închi soare. Ætia la ce sã
aætepte acolo. Însã, centrul de adãpostire era ceva necu noscut ei, un „salt de
încredere“. Æi dupã ce a vorbit cu angajaåii din cadrul programului, nu ætia
sigur despre ce este vorba æi îi era încã teamã. Cum a spus ea, „Nu mi-am putut
imagina vreodatã cã existã un asemenea loc“ (Brunovskis & Surtees 2007).

Întrebate dacã ætiau despre opåiunile de asistenåã în timpul æi dupã
traficare, diferite victime intervievate în acest studiu au rãspuns, dupã cum
urmeazã:

Nu ætiam. Nici nu-mi trecuse prin minte cã aæ putea cere cuiva ajutorul
... poate aæ fi putut cere ajutorul cuiva dacã aæ fi avut mai mult timp.
Eram urmãritã de niæte oameni, îmi era fricã ... Aæ fi apelat la o
organizaåie în care sã pot avea încredere, care sã mã poatã ajuta, cum
e de exemplu [un ONG]. Nu ætiam nimic despre astfel de organizaåii
în acel moment.

Nu ætiam absolut nimic, nu ætiam la cine pot apela pentru a fi ajutat/ã.
Nici nu m-am gândit cã existã asemenea organizaåii.
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Cred cã este foarte dificil pentru victimele traficului de persoane care
provin din categorii sociale vulnerabile æi nu au televizor sau radio
ca sã afle informaåii, cel puåin despre HelpLine. Aceæti oameni nu
au nici telefoane. Nu ætiu cum ar putea afla despre asistenåã [în åara
de destinaåie]. 

Nu, nimic, nu ætiam nimic [despre asistenåã] pentru cã am mers dintr-
o maæinã în alta æi eram închisã acolo, în casa soåului meu. Nu ieæeam,
nu aveam voie sã întreb despre nimeni. Cât timp am stat în aparta -
ment, eram acolo, apoi am stat în casã. Am stat mai mult înãuntru
decât afarã. Când ieæeam ocazional, la piaåã sau la magazin, de fricã,
nu întrebam pe nimeni nimic.

În plus, termenii „centru de adãpostire“, „casã de încredere“ æi „asistenåã“
nu sunt întotdeauna noåiuni familiare persoanelor traficate (sau publicului
larg, în general). Brunovskis & Surtees (2007) au constatat cã, la identificare,
multe victime nu înåelegeau exact ce înseamnã centru de adãpostire sau
asistenåã:

Întrebatã ce se aætepta sã fie un centru de adãpostire, o victimã a
mãrturisit cã se gândea la o casã plinã de oameni, copii æi fete, æi
cu multe camere de luat vederi. O altã victimã a spus, „Habar nu
aveam ce înseamnã, cum era. Am aflat apoi cã era bine æi nu ætiam
lucrul acesta înainte sã vin. În [oraæul meu] nu existã aæa ceva æi nu
ætiam cum va fi“. Altele, însã, au spus cã æi-au imaginat cã va fi „o
celulã cu gratii“, „o înæelãtorie“ sau „o casã cu mulåi oameni“ (Bru -
novskis and Surtees 2007).

Acest lucru indicã faptul cã termenii æi conceptele depind adesea de
context æi trebuie explicaåi pentru a fi deplin înåeleæi de cãtre grupul åintã.
Barierele lingvistice æi culturale pot æi ele împiedica înåelegerea corespun -
zãtoare a serviciilor oferite. De asemenea, este evidenåiatã nevoia de infor -
maåii clare æi accesibile privind opåiunile de asistenåã în etapa de identificare,
iar informaåiile mai vaste privind opåiunile de asistenåã trebuie sã fie dise -
minate în cadrul comunitãåilor, în general.

În furnizarea informaåiilor este necesar sã se åinã seama, pe de o parte,
de limbã, nivelul de instruire æi educaåie a respondenåilor, æi pe de altã parte,
de inteligibilitatea æi accesibilitatea acestor informaåii. În anumite cazuri,
informarea la identificare pune accentul într-o mai micã mãsurã pe acorda -
rea propriu-zisã a informaåiilor, æi mai mult pe înåelegerea acestora de cãtre
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victimã. La identificare, multe victime se simt æocate, confuze, disperate æi
speriate, lucru ca poate însemna cã nu sunt capabile sã înåeleagã informaåiile
care le sunt oferite. Brunovskis and Surtees (2007) au constatat cã multe
victime au manifestat capacitate redusã de înåelegere a opåiunilor æi de luare
a deciziilor, printre altele, din cauza æocului æi traumei suferite la identificare.
Acest lucru atrage atenåia asupra importanåei de a lua în considerare proce -
durile de transfer al informaåiilor din perspectiva experienåei suferite de
victimã, fãcând adaptãrile necesare privind modul æi momentul în care infor -
maåiile sunt furnizate, în funcåie de condiåia fizicã æi psihicã a fiecãrei persoane
traficate. Nu ne putem aætepta ca persoanele traficate sã ia decizii privind
viitorul lor pânã nu înåeleg opåiunile care le sunt puse la dispoziåie.

În ceea ce priveæte transmiterea oralã a informaåiilor, este important sã
luãm în considerare urmãtoarele chestiuni: ce sã se spunã, cum sã fie repe -
tate informaåiile æi cum sã ne asigurãm dacã potenåialii beneficiari înåeleg
ce le este explicat sau oferit. Din interviuri reiese cã anumite persoane trafi -
cate au primit informaåii, dar a fost necesar ca acestea sã fie repetate, subli -
niindu-se anumite puncte; treptat, sunt introduse mai multe informaåii, sub
forme æi la momente potrivite æi accesibile. Materialele scrise sunt la fel de
importante, mai ales dat fiind faptul cã multe victime au nevoie de timp
pentru a procesa informaåiile, pentru a chibzui asupra opåiunilor æi pentru
a lua o decizie privind asistenåa. Acestea permit potenåialilor beneficiari sã
consulte informaåiile respective mai târziu æi sã conætientizeze opåiunile care
le sunt puse la dispoziåie. Victimele pot primi informaåii despre serviciile
oferite în diferite etape, în timpul æu dupã experienåa lor de traficare. Este
important sã se asigure diseminarea æi accesul la informaåiile specifice vieåii
post-traficare a victimelor.

Un alt aspect la fel de important este persoana sau instituåia prin care
informaåiile sunt diseminate, dispunând de o gamã largã de posibili interlo -
cutori, cum ar fi personal de intervenåie, personalul medical, poliåie, persona -
lul din industria turismului, personalul de transport æi personalul din ambasade
æi consulate. Instruirea acestor persoane, formându-le abilitãåi æi acordându-
le materiale æi informaåii pentru a informa victimele în legãturã cu drepturile
æi opåiunile lor într-un mod accesibil æi clar, este deosebit de important. Per -
soanele traficate ar trebui sã se implice în identificarea informaåiilor æi a
modului în care acestea pot fi cel mai bine prezentate æi diseminate în rândul
altor persoane traficate (Brunovskis & Surtees 2007).

O altã problemã apare în contextul în care multe persoane traficate se
întorc acasã fãrã sã fi fost identificate æi, prin urmare, nu îæi cunosc statutul



Ascultând victimele78

de persoane traficate. Aæadar, mesajele privind asistenåa pentru victimele
traficului de persoane pot sã nu ajungã la acestea, deoarece ele nu se vãd
ca victime ale traficului de persoane æi nu înåeleg cã au dreptul la o anumitã
formã de sprijin. Mai mult, multe victime provin din mediul rural æi nu au acces
la televizor æi radio în comunitãåile lor de origine, ceea ce înseamnã cã multe
dintre ele nu vor avea acces la informaåiile privind opåiunile de asistenåã. Acest
lucru subliniazã rolul care le revine interlocutorilor din cadrul comunitãåii –
conducãtori, personal medical, profesori, conducãtori religi oæi – în identifi -
carea æi diseminarea informaåiilor accesibile cãtre persoanele traficate.

Aptitudinile de identificare

Prezentându-æi experienåa de identificare, persoanele traficate au relatat o
serie de situaåii în care nu au fost identificare, chiar atunci când au solicitat
asistenåã. În parte, acest lucru este cauzat de mecanismele de identificare
existente (insuficienåa lor) în multe åãri, atât din ESE æi nu numai. Multe åãri
nu dispun de proceduri adecvate de identificare æi monitorizare æi, adesea, nu
reuæesc sã evalueze corespunzãtor imigranåii ilegali, solicitanåii de azil æi per -
soanele în exil, pentru a stabili dacã sunt victime ale traficului de persoane.24

De asemenea, poate fi vorba æi despre abilitãåile personalului de identifi -
care. Unele victime nu au fost identificate, deæi procedurile de obåinere de
azil erau în curs. În anumite cazuri, acest lucru s-a petrecut pentru cã nu
au fost recunoscute ca victime ale traficului de persoane æi / sau personalul
nu ætia ce înseamnã acest lucru sau nu cunoætea tipurile de asistenåã care
trebuie acordate în aceste cazuri. În cazul unei minore din ESE, autoritãåile
din UE nu au reuæit sã o identifice, au încadrat-o la categoria imigrant ilegal
æi au deportat-o. Doar când a ajuns acasã – dupã câteva ore de interogare –
a fost recunoscutã ca persoanã traficatã æi referitã pentru asistenåã. În acelaæi
mod, un bãrbat victimã care a contactat poliåia æi æi-a prezentat situaåia,
nu a fost identificat de cãtre autoritãåi:

24 Nu este doar cazul ESE, aceastã problemã a fost remarcatã æi în UE. De exemplu, nu
existã nicio dispoziåie în dreptul irlandez cu privire la identificarea victimelor traficului de
persoane, nicio strategie propusã de Guvernul irlandez pentru identificarea acestora, niciun
indicator naåional sau principii de identificare æi indicatori existenåi – pentru copiii separaåi –
nu sunt aplicabili în cazul adulåilor. De asemenea, în UK, nu existã niciun set naåional de principii
pentru serviciile de imigraåie privind identificarea victimelor traficului de persoane la sosire, deæi
—au fãcut, recent, o serie de eforturi pentru sensibilizarea personalului de primire æi, în 2005,
guvernul a introdus principii intermediare de identificare a minorilor. Probleme asemãnãtoare
existã æi în alte åãri UE (IOM 2005a: 68, 88).
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Le-am arãtat paæaportul æi, când au vãzut cã nu am vizã, m-au urcat
în maæina poliåiei. Au mai stat o jumãtate de orã, aæteptau ceva, æi,
apoi, m-au dus la secåia de poliåie ... Nu m-au întrebat nimic [despre
ce se întâmplase]. Nu au întrebat cine este cu mine sau cine m-a adus
sau cum am ajuns aici. Interpretul / traducãtorul m-a întrebat doar
dacã doresc sã rãmân aici, sã cer azil, ei pot sã îmi dea o locu inåã,
dar le-am spus cã vreau sã merg acasã ... [În ziua urmãtoare[ am fost
duæi la aeroport de cãtre poliåie. Erau încã æapte sau opt persoane.

În alte cazuri, victimele nu au ætiut cã, relatând experienåa de trafic, pot
avea dreptul de a mai rãmâne, ce puåin temporar, în åara de destinaåie, æi,
prin urmare, nu le-au spus autoritãåilor întreaga lor poveste. O femeie
tânãrã, identificatã în UE a solicitat azil, dar nu a menåionat faptul cã fusese
traficatã. Ea explicã întreaga situaåie, dupã cum urmeazã: 

Da, am stat patru luni æi am aæteptat documentele, apoi a sosit rãs -
punsul negativ æi, de parcã le era teamã sã nu fug din centru æi sã
rãmân în [UE], m-au trimis la închisoare pânã m-au trimis [acasã] ...
Nu am vrut sã vorbesc cu nimeni despre problemele mele. Nu voiam
decât sã îmi fac actele æi nu mi-a trecut prin minte sã spun cuiva
despre experienåa mea de traficare æi nimeni nu m-a întrebat.

În domeniul anti-trafic, existã, aæadar, probleme privind identificarea. Bru -
novskis & Surtees (2007) au constatat, în studiul lor privind domeniul prosti -
tuåiei pe stradã din Serbia, cã existã numeroase prostituate de stradã care
fuseserã traficate, dar care nu au fost niciodatã identificate de cãtre departa -
mentul responsabil cu lupta împotriva prostituåiei din cadrul poliåiei, un alt
departament pe lângã cel de combatere a traficului de persoane. Mai mult,
criteriile de identificare nu åin întotdeauna pasul cu comporta mentele trafi -
canåilor, aceætia adaptându-æi în mod regulat metodele ca reacåie la noile legi
æi strategii, fiind mai rapizi decât mãsurile luate de instituåiile anti-trafic. În
ESE, modificãrile de strategie au inclus plãtirea victimelor cu sume nesemni -
ficative (pentru a le determina sã nu mai fugã),25 lansarea procedurilor de

25 În Kosovo, în 2003 æi 2004, victimele strãine au spus cã au primit 200 sau 300 de EURO
pe lunã de la traficanåii lor ca salariu, plãtit cu regularitate. În multe cazuri, acest lucru a
demobilizat victimele în eforturile lor de a ieæi din situaåia de trafic. În mod similar, în Macedonia
în 2003 æi 2004, victimele au primit sume mici de bani, are c-au dovedit suficiente în multe
cazuri pentru a le face sã renunåe la dorinåa lor de a cãuta asistenåã æi de a scãpa. Aceæti bani,
deæi erau mult mai puåini decât ceea ce le fusese promis la recrutare, erau importanåi, dat fiind
faptul cã majoritatea victimelor ajunseserã în situaåia de trafic ca urmare a dorinåei lor de a lucra



Ascultând victimele80

azil sau cãsãtorindu-se cu victimele pentru a le legaliza statutul,26 strategii
care, pentru un scurt timp, pãreau sã compro mitã eforturile de identificare. 

O constatare æocantã a fost aceea cã multe persoane nu au fost identifi -
cate, deæi au abordat direct persoanele care trebuiau, cel puåin, sã le poatã
referi cãtre o formã sau alta de asistenåã. O femeie în vârstã, oarbã, a fost
traficatã æi exploatatã în fosta Uniune Sovieticã pentru ceræetorie timp de
æaisprezece ani, dar nu a fost niciodatã identificatã, deæi a contactat poliåia
de mai multe ori, în cursul exploatãrii sale:

Am fost reåinutã de poliåie de mai multe ori æi am fost chiar închisã
... Am fost speriatã æi credeam cã voi fi trimisã la închisoare ... Am
fost reåinutã câteva zile pânã ce a venit comandantul. I-am spus ce
mi se întâmplase æi cine mã åinea æi avea paæaportul meu. Acesta i-a
spus unui poliåist „lãsaåi-o pe femeia asta sã plece. Nu e hoaåã æi nu
trebuie åinutã aici“. Mi-au spus cã sunt liberã sã plec. Am încercat sã
le explic cã nu pot merge nicãieri pentru cã nu ætiam unde sunt æi nici
unde sã merg. Comandantul a dat ordin sã fiu dusã în locul de unde
mã ridicaserã. Aæa cã m-au lãsat acolo în voia soråii. Stãteam acolo æi
plângeam. Unde sã merg? Fãrã bani, fãrã paæaport. Seara, au venit
proprietarii mei æi aceeaæi rutinã a început din nou. Îmi era teamã sã
fug pentru cã proprietarii mã ameninåaserã cu moartea ... Am spus
povestea de mai multe ori, chiar când am fost exploatatã de poliåiæti.
Dar nu au recunoscut cã eram exploatatã. Doar aici, în acest centru,
m-au înåeles æi au început sã mã ajute.

În mod similar, un bãrbat traficat în strãinãtate pentru muncã a povestit
cã a fost oprit de poliåiæti în åara de destinaåie, iar poliåiætii nu s-au arãtat
interesaåi de faptul cã acesta era exploatat:

[Am fost oprit] de poliåiæti în staåia de autobuz din [capitala åãrii de
destinaåie] când am venit sã cumpãr un bilet cãtre [åara mea]. Poliåiætii
din staåia de autobuz ne-au oprit æi ne-au cerut actele de înregistrare,

în strãinãtate æi de câætiga bani (Surtees 2005: 247, 316, cf. Andreani & Raviv 2004, Hunzinger
& Sumner-Coffey 2003).

26 În 2003 æi 2004, în Bosnia æi Heråegovina, victimele au indicat existenåa tacticii de a
obliga femeile traficate de a se cãsãtori cu angajatorul lor pentru a le regulariza statutul în
åarã. Acest lucru se întâmpla, de regulã, dupã o perioadã de timp, când victima era în pericol
de a cãuta asistenåã æi era menit a exercita un control suplimentar asupra ei. O altã strategie
a fost aceea de a obliga femeile traficate sã solicite azil, continuând sã le exploateze pânã
ce solicitãrile lor erau procesate (Surtees 2005: 114, 131-2).
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dar nu le aveam. Nu erau interesaåi de detalii [privind faptul cã eram
exploataåi]. Erau interesaåi doar de ce încãlcasem legea privind
obligativitatea înregistrãrii la poliåie ... Au vrut sã ne punã sã plãtim
o amendã.

Nu doar poliåia a eæuat în identificarea victimelor care solicitau intervenåie.
Un alt bãrbat a povestit cum, în timp ce era spitalizat, medicul de gardã nu
i-a acordat nici un ajutor în încercarea sa de a ieæi din situaåia de exploatare:

Ætii, când eram exploatat acolo [în åara de destinaåie], am leæinat æi
proprietarul m-a dus la spital. Acolo, doctorul m-a întrebat de ce nu
eram înregistrat deloc. I-am spus cã proprietarul meu nu îmi permitea
sã pãrãsesc teritoriul unde lucram. Pãrea sã fi înåeles situaåia în care
intrasem ... M-a simåit în siguranåã în acel moment. Credeam cã voi
rãmâne mult timp acolo æi cã voi putea merge acasã ... Am stat numai
trei zile. În a treia zi, doctorul mi-a spus cã tratamentul s-a încheiat æi
cã toate costurile vor fi acoperite de o organizaåie de caritate. Când
am ieæit din spital, l-am vãzut pe proprietar aæteptându-mã. Apoi, m-a
dus înapoi la locul unde lucrasem înainte.

Alt bãrbat care a scãpat a luat autobuzul, pentru a pleca cât mai departe
de locul în care era exploatat æi, numai dupã aceea, a solicitat ajutorul poli -
åiei. Însã, intervenåia poliåiætilor a fost limitatã:

Dar poliåia era departe de locul unde fusesem exploatat æi au spus cã
trebuie sã merg din nou în locul acela unde am fost exploatat æi sã
merg la poliåia localã, pentru cã nu era responsabilitatea lor æi puteau
sã mã ajute. Nu aveam paæaportul la mine ... îmi era teamã cã voi fi
prins din nou de traficanåi ... nu aveam nici documente, nici bani.

Da, dar nu au vrut sã mã ajute. I-am întrebat ce pot face sã îmi recu -
perez paæaportul. Mi-au spus cã pot merge la [ambasada din capitalã]
æi sã solicit un paæaport nou... eram epuizat. Nu aveam nici documente,
nici bani. Nu aveam nimic de mâncare. A trebuit sã ceræesc din sat
în sat, în drum spre [capitalã].

În unele cazuri, victimele le-au spus povestea lor poliåiætilor de frontierã
care le-au lãsat sã treacã fãrã documente, dar care nu au reuæit sã le iden -
tifice ca persoane traficate æi sã le ofere asistenåã. O victimã traficatã în fosta
Uniune Sovieticã a explicat ce ar fi putut fi fãcut mai bine în cazul ei: 
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Dacã poliåistul de frontierã de la graniåã ma-ar fi luat mai în serios
æi mi-ar fi spus cã sunt o victimã a traficului de persoane, aæ fi putut
sã sun la HelpLine imediat dupã ce am sosit æi sã cer ajutor. Nu aæ
fi pierdut atât de mult timp cãutând pe cineva care sã mã poatã înåe -
lege æi sã îmi acorde asistenåã.

În loc sã se întâmple asta, însã, victima a fost coborâtã din tren, împreunã
cu copilul ei, æi interogatã:

Ne-au åinut la graniåã, ne-au interogat. Am început sã plâng, le-am
povestit tot prin ce trecusem ... i-am implorat sã mã lase sã plec [acasã]
... M-au åinut acolo mult timp, pânã ce æeful politiei de frontierã a
intrat din întâmplare. Le-a ordonat sã mã lase sã plec æi am plecat.

Deæi a fost, în cele din urmã, eliberatã, ea s-a întors acasã fãrã sã fi fost
asistatã (æi, prin urmare, protejatã) æi nu a ætiut despre nici o formã de
asistenåã multã vreme dupã ce s-a întors acasã. Doar dupã ce a fost arestatã
pentru furt (singurul mijloc de supravieåuire pentru ea æi cei trei copii ai ei)
a fost, în cele din urmã, identificatã ca victimã a traficului de persoane:

Prima datã am fost identificatã ca victimã a traficului de persoane
de cãtre directoarea orfelinatului în care se aflau copiii [în åara de
origine] ... Am comis un furt, pentru cã nu ætiam ce sã mai fac, era
singura soluåie. Eram pe stradã. Când am fost în arest, copii au rãmas
singuri, iar, apoi, statul i-a încredinåat un orfelinat. Directoarea orfeli -
natului a venit sã vorbeascã cu mine în închisoare. I-am povestit despre
viaåa mea æi de ce am ajuns în închisoare. 

Într-o oarecare mãsurã, problema pare sã rezide în faptul cã anumite
victime nu au fost considerate victime ale traficului de persoane æi, prin
urmare, nu au fost identificate ca atare. Problema apare cu precãdere în
cazu rile bãrbaåilor traficaåi, deæi reprezintã o problemã æi în cazul identifi -
cãrii femeilor victime ale traficului de persoane. Nefiind identificaåi (æi asistaåi),
bãrbaåii au continuat sã rãmânã în situaåia de trafic sau au fost arestaåi
sau deåinuåi, lucru care i-a afectat cu siguranåã pe termen lung. Un bãrbat
ne-a povestit cã, dupã patru ani în care s-a aflat în situaåie de trafic în statele
CSI, a reuæit sã ajungã într-o capitalã apropiatã, unde a fost reåinut de poliåie,
dar niciodatã identificat:

Am ajuns în [capitalã] cu trenul. Dupã câteva sãptãmâni, am fost
reåinut de poliåie pentru cã nu aveam actele la mine. Dormeam în
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garã. Într-o noapte, poliåia a organizat o razie în garã æi am fost dus
la secåia de poliåie, împreunã cu un alt strãin care deåinea un pistol.
A spus cã a cumpãrat pistolul de la mine. Prin urmare, am fost ares -
taåi amândoi. Astfel, am stat patru luni în secåia de poliåie. Poliåistul
mã bãtea încercând sã mã facã sã mãrturisesc cã pistolul era al meu.
Eram într-o situaåie foarte dificilã pentru cã nu aveam nici un act.
Le-am spus povestea mea, dar nu m-au crezut.

În mod asemãnãtor, un alt bãrbat victimã a prezentat cum, în ciuda
faptului cã a explicat situaåia æi a cerut ajutor, nu au fost identificaåi æi, mai
mult decât atât, au fost trimiæi la închisoare ca imigranåi ilegali:

Unii poliåiæti râdeau de noi, spunând cã suntem proæti, cã numai niæte
idioåi ar fi putut ajunge într-o situaåie de exploatare ca aceea ... Unii
poliåiæti nu înåelegeau cã am fost foråaåi sã muncim, cã am fost ame -
ninåaåi cu moartea ... nu credeau cã paæapoartele noastre fuseserã
luate de cãtre exploatatori ... Mulåi dintre poliåiæti râdeau crezând
cã suntem hoåi, cã încercam sã fugim din åarã æi, din acest motiv,
ne ascundeam adevãrata identitate. Doar un poliåist a luat în serios
toate informaåiile primite de la noi ... Presupun cã poliåia nu s-a mai
deranjat sã inspecteze locul acela îndepãrtat unde fuseserãm exploa -
taåi ... Cred cã un motiv a fost implicarea poliåiætilor locali în toatã
afacerea de trafic de persoane.

Este, de asemenea, interesant de menåionat cã recenta identificare ca
„potenåiale victime“ sau „persoane în pericol“ (despre care se presupune
cã ar fi în procesul de trafic de persoane), deæi un exemplu de identificare
proactivã, are problemele sale. Tot mai mult, în ESE, au fost identificate în
tranzit æi, în cazul în care existau indicii solide cã ar putea fi în procesul de
trafic de persoane, li se oferea opåiunea de a beneficia de asistenåã în cadrul
asistenåei anti-trafic. Totuæi, identificarea ca potenåiale victime este în mare
mãsurã legatã de sexul persoanei, dat fiind faptul cã bãrbaåii care trec
frontiera sunt rar consideraåi „potenåiale victime“, chiar dacã sunt minori.
Pe durata studiului, doi bãieåi minori, care au fost interceptaåi în timp ce
încercau sã tracã graniåa înspre UE pentru muncã, au fost intervievaåi æi ei.
Deæi exista pericolul evident de traficare æi aveau situaåii familiale vulnera -
bile, aceæti minori erau consideraåi imigranåi ilegali (æi nu „potenåiale victime“)
æi trimiæi acasã. Acest lucru intrã în contradicåie cu identificarea fetelor æi
a femeilor cãrora, în situaåii similare, le-a fost oferitã, în general, asistenåã.
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În mod asemãnãtor, numeroase victime (în special de sex masculin) ale
traficãrii prin muncã, interceptate în aceeaæi åarã, nu au fost identificate
ca victime ale traficului de persoane sau cel puåin ca „potenåiale victime“,
ci au fost deportate ca imigranåi ilegali. 

În anumite cazuri, pentru cã nu au fost identificate, victimele au fost
re-traficate sau au continuat sã fie exploatate. În multe situaåii, victimele
au ieæit dintr-o situaåie de trafic numai pentru a ajunge într-alta. Fãrã bani,
fãrã informaåii privind asistenåa æi fãrã posibilitatea de a se întoarce acasã,
aveau foarte puåine opåiuni:

M-am întâlnit cu un cetãåean [local] ... M-a dus în apartamentul lui ...
Era foarte convenabil pentru el, pentru cã fãceam treaba în casã –
cãlcat, curãåenie, spãlat ... Nu puteam pleca din apartament... Apoi,
am rãmas însãrcinatã ... Eram în luna a patra când „soåul“ meu a
intrat la închisoare æi am fost eliberatã ... Am contactat poliåia æi am
fost referitã cãtre un centru pentru mame singure.

Într-un alt caz, un bãrbat exploatat prin muncã a fost „ajutat“ de un
alt bãrbat sã iasã din acea situaåie, dar apoi acesta din urmã l-a exploatat
la rândul lui ca muncitor la ferma sa de la åarã, la mare distanåã de orice
alt aæezãmânt. Bãrbatul a fost åinut acolo patru luni, obligat sã munceascã,
fãrã sã poatã pleca æi fãrã sã fi fost plãtit.

Reåinerea æi arestul în loc de identificare

Este îngrijorãtor faptul cã, în anumite åãri, persoanele traficate continuã sã
fie tratate ca niæte infractori æi delicvenåi decât ca victime ale unei infracåiuni.
Într-un numãr surprinzãtor de cazuri, victimele au povestit cã au fost reåinute
æi chiar trimise la închisoare ca urmare a traficãrii lor. Unele dintre ele au
fost privite ca infractori în virtutea statutului ilegal pe care îl aveau sau a
activitãåilor ilegale efectuate în åarã, fiind adesea arestate sau deportate
pentru încãlcarea legii muncii sau a migraåiei æi pentru prostituåie, în loc sã
fie identificate ca victime ale traficului de persoane. Unele dintre ele au fost
închise pentru cã deåineau documente false. Acest lucru s-a petrecut în ESE,
dar æi în UE, Turcia æi fosta Uniune Sovieticã. O femeie a explicat cum a fost
arestatã într-o åarã UE înspre care a fost traficatã:

Am fost cumpãratã de traficanåi æi m-au dus în [altã åarã]. Aveam
un paæaport fals. Poliåia m-a coborât din tren. Eram însoåitã de un
proxenet æi mi-a ordonat sã nu spun nici o vorbã. Dar poliåistul m-a
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dus într-o camerã separatã æi mi-a cerut sã spun adevãrul pentru cã
se mai confruntase cu cazuri în care fetele nu spuneau nimic æi plecau
cu proxeneåii lor, pentru a fi gãsite mai târziu moarte într-o pãdure ...
sau pentru a deveni dependente de droguri ... am fost atât de speriatã
încât am spus tot ... am stat la închisoare patru luni. Am fost interogatã.
M-au tratat destul de bine. Au respins acuzaåia de paæaport fals. Dar
a durat trei luni. Apoi, am fost eliberatã æi mi s-au dat niæte bani de
tren pânã în [capitalã] unde urma sã mi se elibereze un alt paæaport
de cãtre [ambasada åãrii mele].

Aceastã victimã a descris foarte clar ce ar fi trebuit sã se întâmple în
cazul ei:

Nu ar fi trebuit sã mã acuze cã mi-am falsificat paæaportul ... Le-a
trebuit atât de mult timp ca sã se lãmureascã ... Ar fi trebuit sã îl
reåinã pe proxenet (l-au lãsat sã fugã din tren) æi sã îl pedepseascã
pentru acåiunile sale ilegale. Ar fi trebuit sã mã trimitã într-un centru
special pentru victimele traficului de persoane æi ar fi trebuit sã mã
ajute sã îmi obåin urgent paæaportul æi sã mã trimitã direct acasã. 

În alte situaåii, victimele au fost identificate ca persoane traficate, însã,
totuæi, au fost reåinute æi arestate æi, adesea, deportate. În unele cazuri, au
fost åinute în închisori sau centre de detenåie înainte de a fi trimise într-un
centru de adãpostire sau repatriate în åara de origine. O femeie a relatat
cã a fost reåinutã câteva zile în arest preventiv în ciuda faptului cã fusese
deja recunoscutã ca victimã a traficului de persoane. Autoritãåile nu au
referit-o pentru asistenåã, ci au reåinut-o în continuare æi, apoi, au depor -
tat-o. O altã femeie a relatat cã a fost åinutã într-un apartament, eliberatã
doar când a venit poliåia pentru o scurgere de gaz din clãdire. Totuæi, când
a venit poliåia, ea nu era identificatã; „Am fost închise æi apoi deportate“.
În mod similar, un grup de femei traficate pentru exploatare sexualã au
fost åinute în închisoare, în timp ce au dat declaraåii æi mãrturii. Numai dupã
ce aceste proceduri legale au fost realizate, ele au fost transferate într-un
centru pentru femei traficate:

Ne-au închis într-o celulã de închisoare. Avea o fereastrã micã. Uneori
era deschisã din exterior æi poliåiætii se uitau la noi æi arãtau cu degetul,
spunând, „Uitã-te la fetele astea ... uite cât sunt de drãguåe“. Mi se
pãrea cã sunt la grãdina zoologicã. Din acest motiv, când eram duse
la æedinåele curåii, nu mã simåeam în siguranåã, pentru cã auzisem
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cã unele fete au fost rãpite chiar din sediul poliåiei. Credeam cã voi
fi rãpitã æi omorâtã. Mi-a fost greu, din punct de vedere psihic. 

În alte cazuri, persoanele traficate au fost trase la rãspundere pentru
„infrac åiunile“ comise în timp ce erau traficate æi, doar apoi, au fost consi -
derate victime:

Fãrã paæapoarte ... am trecut graniåa toatã noaptea, ilegal. Ne-am dat
jos din tren aproape de graniåã æi am ieæit din åarã. Am trecut prin pãduri.
Când am fãcut primul pas pe teritoriul åãrii, am fost arestaåi de cãtre
poliåia de frontierã, æi ne-au dus înapoi la graniåã. Ne-au reåinut acolo
trei zile. Le-am spus adevãrul. Ne-au tratat bine. Ne-au cumpãrat
mâncare. Ne-au spus cã trebuie sã aæteptãm pânã ce soseæte poliåia ...
Aveam încredere în maior, care pãrea sã înåeleagã situaåia noastrã...
Am fost duæi la poliåistul din oraæ, unde am spus încã o datã ce ni se
întâmplase. Poliåistul a trimis o echipã de la biroul federal de securitate
în locul unde fuseserãm exploataåi. Din pãcate, când au ajuns în acel
loc, nu mai era nimeni, æi nici paæapoartele noastre ... Ne-au dus la un
„centru de dezintoxicare“. Am fost åinuåi acolo douã zile. Acolo ne-au
dat de mâncare. Dupã aceea, ne-au dus într-o camerã de izolare pentru
investigare, unde am rãmas trei luni ... Fuseserãm pedepsiåi ... Au spus
cã, înainte de toate, nu aveau nici o dovadã cã eram o victimã æi, în al
doilea rând, încãlcasem legea.

În general, victimele considerã cã perioada petrecutã în închisoare æi/sau
arest preventiv a fost traumatizantã:

Nu e bine sã stai în închisoare ... are un impact negativ asupra mea
... faptul cã am stat în închisoare mã face sã mã simt frustratã. Cred
cã victimele traficului de persoane trebuie trimise imediat într-un
centru de adãpostire, într-un loc sigur, dar nu în închisoare.

Ar fi trebuit sã fiu dusã imediat la centru. Este important sã-i laæi
victimei traficului de persoane douã sau trei zile, ca sã se simtã în
siguranåã. Nu poåi sã te simåi în siguranåã într-un sediu al poliåiei.
Acest lucru nu face altceva decât sã genereze o experienåã traumati -
zantã. În cazul meu, îmi era teamã cã voi fi dusã la închisoare pentru
falsificarea paæaportului. Din acest motiv, eram foarte agitatã.

Vreau sã mã calmez. M-a distrus psihic faptul cã a trebuit sã stau la
închisoare. A fost o traumã la fel de gravã ca experienåa traumatizantã
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a exploatãrii. Când eram exploatatã, eram practic o sclavã, în timp
ce, în spatele gratiilor, eram complet bolnavã. Eram disperatã. 

Faptul cã anumite victime au fost, în plus, expuse unor condiåii precare
æi tratament necorespunzãtor cât timp au fost reåinute a dus la amplificarea
stresului æi a traumei:

Condiåiile de la secåia de poliåie erau îngrozitoare. Erau æapte fete
într-o singurã încãpere. Ni se dãdea de mâncare ca la câini. Eram
închise, ca într-o închisoare. Fetele aveau niæte bani, i-au dat unor
poliåiæti æi ne-au cumpãrat mâncare. Fetelor li s-a fãcut milã de mine
æi mi-au dat æi mie. Dacã nu aæ fi primit mâncare de la fete, aæ fi
rãmas practic înfometatã. 

În mod normal, nu ne bãteau. Doar dacã gãseau åigãri. Atunci, ne
puneau cãtuæe æi ne legau de cãtuæe cu mâinile sus.

Barierele lingvistice

Barierele lingvistice reprezintã un obstacol important pentru identificarea
eficientã, lucru remarcat de numeroase victime intervievate:

Poliåistul îmi spunea ceva, dar nu îl înåelegeam ... Nu înåelegeam nici
mãcar cã trebuie sã aætept acolo o vreme pânã ce soseæte o doamnã
de la ONG ... eram puåin stresatã pentru cã aæteptasem aproape douã
ore fãrã sã înåeleg ce se întâmplã.

Nu înåelegeam [limba lor] bine pe atunci. Înåelegeam numai cã era
vorba despre un centru pentru situaåii de urgenåã æi cã oamenii
urmau sã vorbeascã cu mine despre ce aæ putea face mai departe.

A fost foarte stresant faptul cã poliåiætii îmi vorbeau numai în [limba
localã].

În momentul identificãrii, voiam sã vorbesc cu cineva care ætia [limba
mea]. Sã am pe cineva care sã vorbeascã limba mea ... Nu înåelegeam
prea bine ce se întâmpla în jurul meu. 

Credeam cã voi fi re-vândutã iar. Nu înåelegeam nimic în limba lor ...
Nu mã simåeam în siguranåã ... aveam nevoie de un traducãtor. 

Nu mã temeam când auzeam vorbindu-se [limba mea]. Dar, când
auzeam [limba din åara de destinaåie], tremuram de fiecare datã...
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Din acest motiv, sunt foarte fericit cã poliåia a gãsit vorbitori de
[limba mea].

Nu era o regulã generalã sã se asigure traducere. Motivul åine de
considerentele practice – costurile implicate æi disponibilitatea serviciilor.
Sunt æi alte probleme legate de nivelul de confort al victimei. Unele victime
au declarat cã nu se simt în largul lor lucrând prin intermediul traducerii,
deoarece le este ruæine cã traducãtorul / interpretul (ca reprezentant al
comunitãåii) le va cunoaæte situaåia.

Au vrut sã comunice cu mine, dar nu am vrut. Încã îmi era fricã. Nu
voiam sã împãrtãæesc cu nimeni experienåa prin care trecusem. Era
viaåa mea æi, cu atât mai mult din cauza traducãtoarei / interpretei,
care este [din åara mea]. M-am gândit cã viaåa mea nu e treaba ei.

În alte cazuri, victimele s-au simåit tratate necorespunzãtor æi chiar jude -
cate de cãtre interpret. O fatã, identificatã împreunã cu prietena ei, a relatat
cã prietena ei a fost tratatã într-un mod necorespunzãtor, în cele din urmã
solicitând un alt interpret:

[Prietena mea], totuæi, din ce mi-a spus, a fost tratatã necorespun -
zãtor de cãtre interpretul adus de poliåie. Reprezentatul poliåiei nu
înåelegea ce spune interpretul. Însã aceastã problemã nu a durat mult
deoarece [ea] a spus poliåiei æi interpretul a fost schimbat.

Æi alte victime au avut experienåe negative similare:

[Poliåia a pus la dispoziåie o interpretã], dar aceasta nu traducea ce
spuneam. Când eu spuneam ceva, interpreta râdea æi le spunea poli -
åiætilor altceva, iar apoi râdeau împreunã.

În anumite cazuri, competenåele limitate lingvistice ale personalului de
identificare pot duce la interpretãri greæite. O femeie traficatã în UE a
povestit cum, la început, în lipsa traducerii, nu a reuæit sã înåeleagã acåiunile
æi intenåiile organelor de poliåie care o identificaserã :

Reprezentaåii poliåiei veneau regulat [la adãpost] æi chiar ne-au ajutat
… Când mi-au oferit bani ca sã cumpãrãm mâncare, nu am vrut sã
îi iau la început, pentru cã nu înåelegeam pentru ce erau acei bani.

În acelaæi mod, un bãiat minor identificat în tranzit a vorbit despre
interpretul folosit de cãtre poliåie:
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Lucra în cadrul poliåiei, era interpret. Vorbea limba mea, dar nu foarte
bine. Fãcea greæeli în scris. Nu se exprima clar în scris. 

Alte victime au afirmat cã au fost nevoite sã lucreze ele însele ca inter -
preåi când erau interogate alte persoane împreunã cu care au fuseserã
identificate, ceea ce poate afecta în mod serios atât victima, cât si celelalte
persoane interogate. Aceasta poate fi o experienåã stresantã æi înfricoæãtoare
pentru victima care trebuie sã traducã.

Apoi, au intervenit aæa æi au început sã mã interogheze. Deoarece
fata nu înåelegea limba vorbitã de ei, mã întrebau pe mine tot timpul.
Mã deranja. Ca æi cum eu aæ fi fost de-a lor pentru cã înåelegeam
limba. Aæa cã m-au interogat pe mine tot timpul. Am fost speriatã. 

În cazul altor victime, existã riscuri în ceea ce priveæte calitatea æi compe -
tenåa traducerii, ceea ce poate duce la o identificare sau o interpretare greæitã.
O altã potenåialã problemã o constituie faptul cã victima / interpretul nu
este obiectiv în calitatea sa de interpret æi este posibil ca ea sã nu redea
cu acurateåe conversaåia purtatã. În anumite cazuri, victimele au fost identifi -
cate æi reåinute în cadrul unui grup care includea femei care se prostituau
voluntar, femei care aveau legãturã cu „æeful“ æi / sau femei implicate în
calitate de proxenet sau supraveghetor. În astfel de situaåii, dacã li se cere
acestor femei complice sã traducã, victimele nu se vor simåi în siguranåã
æi nu vor relata experienåele avute, iar, pe de altã parte, este puåin probabil
ca femeile complice sã traducã cu acurateåe cele spuse. Prin urmare, este
posibil ca victimele sã rãmânã neidentificate. 

Traducerea proastã poate afecta grav întregul proces, în sensul cã victima
poate sã nu fie identificatã sau situaåia victimei poate fi denaturatã. Pentru
victime, impactul acestui neajuns poate fi pe termen lung æi sã continue:

Le-am spus tot. Le-am spus tot în [limba mea]. Nu vorbeam [limba
åãrii respective]. Un interpret era de faåã... i-am spus lui întreaga
poveste. Trebuia sã vorbesc, altfel viaåa mea era în pericol... nu aveam
optsprezece ani. Aceste proceduri [pentru minori æi persoane
traficate] nu erau respectate deoarece interpretul nu era foarte bun.
Nu traducea fiecare cuvânt pe care îl spuneam. 

L-am denunåat [pe traficant], dar se pare cã interpretul nu a tradus
bine ce spusesem eu. Dacã ar fi tradus cum trebuie, m-ar fi åinut
acolo [în åara de destinaåie].
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Æi eu am avut o problemã cu traducãtorul. Deoarece eu vorbesc
foarte repede, traducãtorul era agitat æi nu înåelegea æi nu interpreta
corect. A fost deosebit de frustrant, dar nu puteam vorbi mai rar.
Când sunt stresatã, vorbesc foarte repede.

Mediul dãunãtor pentru identificare

Mediul de identificare a contribuit în anumite cazuri la amplificarea fricii
resimåite de victimã æi ar fi putut preveni sau împiedica identificarea æi inter -
venåia corespunzãtoare.

În locurile în care au loc, în mod obiænuit, activitãåi de trafic de per -
soane – cum ar fi baruri, cluburi æi restaurante – eforturile de identificare
au fost, în anumite cazuri, împiedicate de proximitatea exploatatorului /
traficantului. De exemplu, în anumite situaåii, organele de poliåie însãr cinate
cu monitorizarea acestor locuri (ca potenåiale locuri în care se practicã
prostituåia sau traficul de persoane) au interogat în bar diferite persoane
în prezenåa exploatatorilor lor. În aceste condiåii, victimele nu au putut vorbi,
fiind de cele mai multe ori prea înspãimântate pentru a spune ceva în
prezenåa angajatorului / exploatatorului lor. Un raport al Amnesty Inter -
national privind situaåia din Teritoriul sub administraåia ONU Kosovo a
evidenåiat cã multor femei le-a fost fricã de poliåie deoarece au perceput
relaåia poliåiætilor cu „proprietarii“ lor ca fiind prea prietenoasã. Observaåia
fãcutã de o femeie traficatã ilustreazã ambele aspecte; 

În fiecare zi, veneau o mulåime de poliåiæti æi pãreau a fi prieteni cu
proprietarul barului. De douã ori, au venit æi reprezentaåi ai poliåiei
ONU, însã de cele mai multe ori veneau doar poliåiætii KPS [poliåia
localã]. Un poliåist a venit æi m-a rugat sã ies pânã afarã. Mi-a pus
o serie de întrebãri, însã nu puteam spune nimic din cauza ameninåã -
rilor proprietarului. Prietena acestuia vorbea limba mea æi proprietarul
m-a obligat sã relatez în scris tot ce îi spusesem poliåistului. A fost
un proces de înregistrare. Proprietarul, fetele æi poliåistul [au stat] toåi
împreunã, pentru ca fiecare sã poatã auzi tot ce se spune (AI 2004:24)

În alte locuri de traficare, prezenåa exploatatorului a reprezentat de
asemenea o problemã. O femeie traficatã în afara åãrii sale a povestit cum
a reuæit sã sune acasã æi sã lase detalii legate de locul unde se aflã pentru
a putea fi salvatã. Însã, dat fiind faptul cã prima interogare s-a desfãæurat
în faåa proxenetului, procesul de identificare a acesteia a fost compromis.



Experienåele de identificare ale persoanelor traficate 91

În seara urmãtoare, au venit mai mulåi poliåiæti. I-am vãzut de la
balcon, am deschis puåin uæa pentru a-i putea întâlni imediat. Când
aceætia au sosit, ne-am adunat cu toåii într-o camerã, toate fetele æi
proxenetul, æi am fost interogaåi. Mi-a fost fricã sã rãspund æi singurul
rãspuns pe care l-am dat la toate întrebãrile a fost „luaåi-mã cu voi“.
Probabil au înåeles care era problema æi, pe deasupra, îmi ætiau æi
numele. M-au luat din acel loc.

Într-un alt caz, modul în care a fost condusa razia la bordel a fost stresant
pentru persoanele implicate æi nu a încurajat starea de încredere æi confort
a femeii victime care urma sã fie identificatã:

Ne-am speriat când am vãzut arme, când s-au apropiat de noi. Erau
mulåi [poliåiæti]. Erau æi reprezentanåi ai poliåiei federale. Apoi cei din
[capitalã] æi [altã secåie de poliåie], plus inspectori, plus prim-
procurorul. Noi eram în camerele noastre, cu clienåi. Când au sosit,
au bãtut la uæi. Nu am vrut sã deschidem. Dar, dintr-o datã, au spart
uæa, ne-au prins în flagrant delict. Au fãcut æi poze. 

De asemenea, o altã femeie tânãrã – traficatã ca „soåie“ / servitoare
a unei familii – a relatat cã a fost luatã de cãtre poliåie æi dusã la secåia
de poliåie împreunã cu „soåul“ / exploatatorul sãu æi familia acestuia.

Erau omul acesta, soåia lui, sora lui, nepotul lui, o fatã æi eu ... îmi era
foarte fricã ... æi lucrurile pe care mi le-a spus aceastã femeie în maæinã,
minciunile pe care urma sã le spun. Spuneam doar OK æi nici mãcar
nu mai auzeam ce îmi spunea. Voia ca eu sã mint, dar nu am fãcut-o.
Da, omul acela s-a uitat urât la mine æi m-a apucat de braå, spunându-mi
„inventeazã ceva“. Îmi era atât de teamã, aæa cã am spus da.

Într-un cadru de traficare mai puåin obiænuit, s-a dovedit cã acest lucru
reprezenta de asemenea o problemã. Într-un caz, o femeie care era deåinutã
de cãtre traficantul / soåul sãu a fost interogatã de cãtre poliåie dupã ce a
fost bãtutã cu violenåã în public. Faptul cã interogatoriul a avut loc acasã
la ea, în prezenåa soåului ei, nu i-a dat posibilitatea de a vorbi liber fie pe
tema violenåei domestice, fie pe tema traficului de persoane. Într-o altã
situaåie, o femeie a povestit în detaliu cum s-a întors acasã din strãinãtate,
inclusiv identificarea ei ca persoanã traficatã în portul åãrii de tranzit, dar
a mai adãugat cã nu a vrut sã vorbeascã despre exploatarea ei în acea etapã
æi în acel mediu: 
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De fapt, îmi era teamã cã îi voi întâlni din nou pe traficanåi, dar nu
pot spune cã mi-a fost foarte fricã ... nu voiam sã vorbesc cu nimeni
... eram deprimatã, nu aveam cu cine sã vorbesc. Dar nu voiam sã
spun ce mi se întâmplase [în strãinãtate].

Alte victime au spus faptul cã prea multe persoane erau prezente ceea
ce a afectat disponibilitatea lor de a povesti ce li se întâmplase. O victimã
minorã a povestit cã a trebuit sã dea declaraåie în prezenåa a 5 poliåiæti, un
cadru pe care ea l-a gãsit intimidant æi neconfortabil. Într-un alt caz, o
victimã a relatat cum a fost interogatã cu uæa deschisã, toåi poliåiætii æi chiar
supraveghetorii traficanåilor putând asculta. Totuæi, din fericire, intervenåia
asistenåilor sociali a pus capãt acestei situaåii: „[Asistenåii sociali] au spus
imediat ‚Toatã lumea afarã, ce se petrece aici? Nu puteåi face lucrurile în
felul acesta’.“ 

Anumite victime au povestit cã au minåit ele însele când au fost identifi -
cate deoarece nu înåelegeau ce se întâmpla æi nu se simåeau în siguranåã
în condiåiile puse la dispoziåie:

Pãi, îmi punea întrebãri tot timpul, aæa cã am început sã mint. A
trebuit sã fac asta. Aæa cã am spus: „Nu e adevãrat, de ce trebuie
sã dau declaraåia asta“. El a rãspuns: „Te voi deporta“. I-am rãspuns:
„Deportaåi-mã dacã vreåi, nu mi-e fricã de voi. Nu-mi pasã“. Eram
furioasã. Totul a început cu acea furie æi lacrimi. Nu mai ætiu ce spu -
neam atunci. Æi apoi, nimic. Æi iar declaraåii despre ce fãceam acolo.
Nu ætiu. În cele din urmã, i-am spus cã iasã afarã. Dupã aceea, mi-a
spus cã vom merge în [capitalã]. Æi asta m-a æocat foarte tare.

Pãi, ne-au spus cã ne vor interoga acolo æi cã va trebui sã ne gândim
dacã lucraserãm ca prostituate sau nu. Tot timpul am negat: „Nu,
nu, nu eram prostituate“. Din cauza æefului, nu ætiu pe cine protejam
de fapt.

Prin urmare, pentru multe victime, crearea unui mediu favorabil æi confor -
tabil a însemnat cã acestea au fost interogate într-un spaåiu privat, departe
de exploatator æi pe un ton care sã nu li se parã interogator. Existã æi alte
mijloace prin care actorii de identificare pot crea un cadru æi un context
favorabil dezvãluirilor æi cooperãrii. Numeroase victime interogate au simåit
cã prezenåa unei persoane de încredere, cum ar fi un asistent social, poate
uæura unele dintre problemele æi grijile cu care se confruntau. Faptul cã au
fost tratate cu respect æi consideraåie a însemnat pentru multe victime un
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lucru esenåial în crearea unui cadru confortabil æi favorabil. Un bãiat minor
care a fost supus exploatãrii sexuale a povestit cum de fapt procesul de
identificare i s-a pãrut mai puåin dificil decât s-ar fi aæteptat datoritã mediului
creat de cãtre organele de poliåie (direcåia specializatã anti – trafic) care
se ocupau de cazul lui. În acest caz,

Un poliåist a venit cu maæina sã mã ducã la acest centru. Acolo era
un psiholog de la [un ONG]... Persoanele de la centru m-au tratat
foarte bine. Un psiholog a vorbit cu mine æi apoi o vorbit cu mama
mea. Ne-au mai spus cã strãinul acela folosise mai mulåi bãieåi æi cã
pentru a putea soluåiona acest caz cu succes aveau nevoie de infor -
maåii. M-au asigurat cã informaåiile vor fi åinute confidenåiale. Mi-a
fost foarte uæor sã vorbesc cu psihologul... Persoanele care m-au inte -
rogat au fost foarte politicoase æi prietenoase.

În ceea ce priveæte importanåa prezenåei unei persoane de încredere, cum
ar fi un psiholog, în aceastã etapã de identificare, el a spus: „Da [este
important], mai ales când te afli la poliåie. Pentru cã te simåi stresat, îåi este
fricã de poliåiæti æi, mai mult, îåi este ruæine sã vorbeæti despre anumite lucruri“.

Victimele s-au simåit interogate 
în cursul procesului de identificare

Pentru multe victime, procesul de identificare a fost neplãcut æi agresiv. Ele
au povestit cum au trecut prin ceea ce au descris ca fiind „interogarea“.
Persoanele traficate æi-au exprimat frustrãrile privind modul în care li s-a
vorbit æi modul în care au fost tratate în etapa de identificare:

Mã înnebuneau atâtea întrebãri. Voiau sã ætie tot æi îmi spuneau cã
am plecat când eram încã foarte tânãr, „ce cãutam acolo“, „cine era
bãiatul care mã trimisese“, „cât câætigam pe noapte“. Aæa cã am
obosit æi le-am spus tot æi cã nu voiam sã merg acasã. 

Sincer, mã simåeam foarte prost. Aveam 22 de ani când am fost
exploatat, asta înåelesesem æi eu. Dar te simåi prost când alåii îåi spun
asta. Erau mulåi poliåiæti în camerã æi se comportau dur ... De fapt,
se comportau puåin cam dur. Puneau tot soiul de întrebãri æi foloseau
diferite expresii de tipul „cine era tipul“, „câåi bani ai fãcut“, æi aæa
mai departe. 
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Anumite victime au pus în evidenåã lipsa de tact de care a dat dovadã
personalul de identificare în cursul procesului de identificare:

Era evident cã nu le pãsa cum mã simåeam. Nimeni nu poate înåelege
ce se întâmplase cu noi æi cum ne simåeam. Doar cineva ca noi ætie
ce înseamnã sã suferi, ce am suferit noi.

Faptul cã victimele se simåeau interogate se datora în parte faptul cã
interogatoriul începea de cele mai multe ori abrupt æi imediat pe tema
traficului æi exploatãrii. Persoanele care conduceau interogatoriul treceau
imediat la întrebãri æi prin urmare victima se simåea blocatã æi interogatã.
O abordare mai sensibilã a procesului de interogare a fost, dupã declaraåiile
unor victime, foarte importantã pentru crearea sentimentului de siguranåã
æi confort, care, la rândul sãu, le poate face mai deschise de la început.

Cred cã fetele ca noi nu trebuie sã fie aæteptate de cãtre poliåiæti, ci
de cãtre asistenåi sociali care ætiu cum sã se comporte cu noi. Dat
fiind faptul cã abia ne întoarcem [dupã traficare] suntem dãrâmate.
Nu avem încredere în nimeni. [trebuie] sã fie cineva care se gândeæte
de douã ori înainte sã ne întrebe ceva æi nu începe sã ne interogheze
imediat ce am sosit. 

Victimele au spus cã procesul de identificare a funcåionat mai liniætit æi a
fost mai puåin dureros tocmai datoritã atitudinilor pozitive æi comportamen -
tului personalului prezent – atât reprezentaåi ai organelor de poliåie, cât æi
lucrãtori din sectorul asistenåei sociale. Este uimitor în special faptul cã nu
este deloc dificil sã oferi aceastã consideraåie æi cã nu este nevoie decât de
mici gesturi care reuæesc sã creeze sentimente de siguranåã, confort æi încura -
jare. De multe ori, acest lucru înseamnã sã întrebi victima cum se simte, sã
îi dai timp de gândire æi liniætire înainte de a rãspunde, sã îi oferi ceva de bãut
sau de mâncare æi aæa mai departe. Faptul cã se simt îngrijite, cã simt cã per -
soana a înåeles cã au suferit este important pentru unele victime.

Dintr-o perspectivã mai pragmaticã, trebuie notat faptul cã pe lângã
crearea unui mediu stresant pentru victimã, abordãrile de tip interogator
au fost foarte adesea neproductive æi nu au furnizat informaåii utile. O
victimã a prezentat modul în care procesul de interogare a fost neproductiv
în cazul ei:

Vãzând cã nu îmi poate face nimic, a început sã îmi vorbeascã mai
dur, sã mã interogheze. „Cum se fãcea cã prietenul tãu cumpãra
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bãuturi. Cum se fãcea asta, cum se fãcea aia“. I-am spus: „De ce
mã întrebi aceleaæi lucruri de o mie de ori“. Atunci, æi-a dat seama
cã mã înfuriasem. Æi apoi, chiar l-am bruscat verbal. S-a enervat
pentru cã nu putea face nimic.

Demn de notat este faptul victima a reuæit sã înåeleagã ulterior faptul
cã acest poliåist lucra în interesul persoanelor traficate – „Mai târziu am
aflat cã nu era o persoanã rea, cã el chiar voia sã le ajute pe aceste femei.
Ætii, când nu cunoæti omul, nu poåi sã îl judeci“. Însã, intenåiile sale au fost
compromise de abordarea de tip interogator pe care a folosit-o. Acest exemplu
pune de asemenea în evidenåã tensiunea creatã ca urmare a faptului cã
organele de poliåie cautã sã identifice victimele æi anumite victime în diferite
etape æi contexte – nu doresc sã fie identificate. Procesul de echilibrare æi
bunã gestionare a acestei tensiuni în vederea creãrii unui cadru de identifi -
care a victimelor sensibil æi corespunzãtor este extrem de complex.

Nu ætiu cui sã cearã ajutorul

În cadrul interogatoriilor, s-a descoperit constant cã multe victime nu ætiau
cui sã se adreseze pentru a cere asistenåã când ieæeau din situaåia de trafic.
Acest lucru se întâmpla indiferent de sexul, vârsta, naåionalitatea victimei,
forma de traficare sau åara de destinaåie. Pentru multe dintre ele, nu a fost
posibil sã cearã asistenåã poliåiei sau altor organe judiciare deoarece nu
aveau încredere în poliåiæti æi din cauza faptului cã de cele mai multe ori
aveau un statut ilegal sau desfãæurau activitãåi ilegale în åara respectivã,
chestiuni tratate mai sus. Mai mult, unele victime care au solicitat ajutorul
autoritãåilor judiciare fie nu au fost identificare fie nu au fost asistate, o
problemã de asemenea discutatã anterior.

Îmi era fricã fiindcã nu eram sigurã dacã poliåiætii veniserã pentru a-
l informa pe proprietarul meu cã [poliåia] mã cãuta sau dacã veniserã
sã mã salveze.

Nu ætiam deloc cui sã cer ajutorul ... Nu aveam încredere în poliåie....
Mã gândeam cã, în afarã de poliåie, nu putea sã mã ajute nimeni.

Conform declaraåiilor celor care au rãspuns, au fost disponibile puåine
opåiuni de identificare æi asistare: 

Nu ætiam nimic despre posibilitãåile de asistare disponibile victimelor
traficului de persoane. Nu ætiam cui sã mã adresez în åara de destinaåie
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în cazul în care aveam nevoie de ajutor. Credeam cã pot sã mã adre -
sez doar poliåei. Acolo, nu aveam curajul sã merg la poliåie pentru
cã [traficanåii] ne spuneau cã i-au cumpãrat pe poliåiæti. M-au ame -
ninåat cu moartea în cazul în care aæ fi mers la poliåie. Îmi era fricã. 

Nu, nu ætiam nimic despre alte posibile surse de asistare.

Accesul la asistenåã pare a fi în mod special „invizibil“ victimelor care
se aflã deja în åara de destinaåie. Numeroase victime au apelat helpline-
urile din åara lor de origine deoarece nu ætiau unde sã caute ajutor în åara
de destinaåie, chiar æi în cazul în care existau helpline-uri æi acolo. Parte a
problemei o reprezintã însã faptul cã în anumite åãri agenåiile care oferã
asistare victimelor au acces limitat æi nu dispun de mijloace de a ajunge la
victime din cauza cadrului legal sau guvernamental de combatere a traficului
de persoane. De exemplu, în anumite åãri, agenåiilor de consiliere nu le este
permis accesul în închisori sau centre de detenåie pentru a depista imigranåii
ilegali, minorii neînsoåiåi æi prostituatele arestate æi a le identifica drept
potenåiale victime ale traficului de persoane. De asemenea, o problemã în
cadrul procesului de identificare o constituie æi absenåa acestor programe
de asistare (i.e. pentru a lucra cu copiii strãzii, prostituate, etc.).

Asistenåa oferitã de ONG-uri, de cãtre agenåii internaåionale, instituåii
ale statului æi alåii a fost o surprizã plãcutã pentru multe victime, din mai
multe åãri. 

Nu-mi era teamã când eram cu cei de la poliåia de frontierã ... Mi-au
spus sã nu mã îngrijorez æi cã vor face toate demersurile pentru ca
sã mã pot întoarce acasã ... Mi-au spus cã voi putea rãmâne câteva
zile într-un centru pentru victimele traficului de persoane, situat în
[åara de tranzit], care aparåinea unui ONG.

Nu vor sã fie identificate æi asistate

Un alt aspect demn a fi luat în considerare este modul în care victimele
percep æi înåeleg procesul de identificare. Este posibil ca pentru unele victime
sã nu reprezinte o soluåie a situaåiei în care se aflã æi sã nu perceapã „elibe -
rarea“ ca pe un lucru pozitiv. Este mai ales cazul în care victimele au gãsit
o metodã de a-æi negocia singure ieæirea din situaåia de trafic în care se
aflã – i.e. economisesc æi trimit bani acasã, îæi plãnuiesc ieæirea din situaåia
de trafic, dar doresc sã rãmânã în strãinãtate, stabilesc o relaåie cu un
client, se cãsãtoresc æi rãmân în strãinãtate –, caz în care „eliberarea“ sau
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identificarea compromit aplicarea cu succes a acestor strategii. O femeie
a declarat cã identificarea sa nu a fost deloc ce îæi dorea. Când a fost
întrebatã unde dorea sã meargã în acel moment, ea a rãspuns pur æi simplu,
„Nu la secåie æi nu într-un centru sau nicãieri altundeva. Nu-mi doresc decât
sã mã întorc la munca mea sau în [capitalã] sau aæa ceva. Nu-mi doream
sã fiu interogatã, dar trebuia ca ei sã fie acolo“. 

O altã femeie identificatã în afara åãrii sale a povestit cã plãnuia sã se
întoarcã în scurt timp acasã æi cã identificarea ei i-a distrus toate planurile.
A fost iniåial traficatã, dar, dupã o vreme, æi-a negociat cu angajatorul/„trafi -
cantul“ plecarea æi, în scurt timp, urma sã se întoarcã acasã cu o sumã fixã
de bani. Fiind identificatã, însã, ea nu a mai primit banii de la angajator/„tra -
ficant“, iar întoarcerea ei acasã a fost considerabil întârziatã pentru cã a
rãmas mai mult timp într-un centru de îngrijire. Când a fost interogatã, ea
se afla încã în centru, la aproape patru luni dupã data stabilitã pentru plecare:

De ce a trebuit sã se termine aæa? Mi-au încurcat planurile. Plãnuiam
sã mã întorc acasã în august. Nu voiam sã stau mai mult. Dar totul
s-a întâmplat aæa de repede... Da, mi-au fost date peste cap toate
planurile. Plãnuiam sã mai stau puåin doar ... Dar poliåia m-a gãsit
mai repede.

Mai mult, condiåiile în care sunt salvate pot sã nu li separã victimelor
neapãrat mai bune decât cele pe care le aveau în situaåia de trafic. Acest
argument este cu atât mai elocvent în cazurile în care victimele sunt reåinute
æi interogate, æi nu intervievate corespunzãtor, sau când sunt plasate în centre
sau în cadrul unor programe care, considerã ele, nu sunt adecvate nevoilor
lor. Victimele pot cântãri în mod serios opåiunile pe care le oferã identificarea
sau asistarea lor æi, dacã nu sunt mulåumite de aceste alternative, pot refuza
sã fie identificate (Brunovskis æi Surtees 2007). O altã problemã pentru victime
a reprezentat æi faptul cã nu erau sigure unde vor fi duse:

Îmi era mai mult teamã [când am fost identificat/ã] pentru cã nu ne
mai puteam întoarce acolo, adicã acolo unde lucraserãm. Dar æi
pentru cã nu ætiam deloc unde vom merge sau ce fel de loc era acela.

Drept motiv de a refuza identificarea, victimele invocã æi faptul cã
procesul de identificare în sine poate fi stresant æi deranjant:

Când am fost întrebatã de cãtre poliåiætii din port ce fãceam acolo
[în strãinãtate], le-am spus cã practicam în mod voluntar prostituåia
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.... Eram extrem de obositã, îmi era foarte foame, nu-mi mai pãsa.
Pur æi simplu, nu voiam sã mã chinuiascã cu întrebãrile lor.

În acelaæi mod, unele victime nu se considerã victime ale traficului de
persoane, ci mai degrabã imigranåi ilegali sau ghinioniæti æi refuzã clasificarea
lor ca victime ale traficului de persoane (Brunovskis æi Surtees 2007; Pearson
2002, Surtees 2005). Într-un interviu, era evident de la început cã persoana
intervievatã nu se considera pe sine ca victimã a traficului de persoane æi
chiar a încercat sã-l convingã pe evaluator cã doar avea probleme în mediul
familial. Un asistent social a explicat cã astfel de situaåii nu sunt neobiænuite: 

O situaåie tot mai comunã este când noi æi procurorul considerãm cã
o femeie este victimã a traficului de persoane, dar ea nu crede sau
nu este conætientã de acest lucru. Am avut recent un astfel de caz ...
A stat aici nouã luni. Toate faptele cuprinse în declaraåiile pe care le-
a dat indicau faptul cã persoana în cauzã fusese traficatã æi exploatatã,
deæi este posibil ca, la un moment dat, ea sã fi acceptat sã facã acest
lucru pentru bani. Nu s-a simåit în nici o clipã victimã a traficului de
persoane, nici chiar la sfâræitul æederii sale aici sau când a plecat acasã. 

Alte femei – de exemplu, acelea care sunt åinute de indivizi particulari
ca „soåii“ – pot de asemenea sã nu îæi recunoascã situaåia ca fiind una
de trafic æi pot avea sentimente de afecåiune æi dependenåã faåã de „soåul“
/ exploatatorul lor; acest lucrul nu le permite sã încerce sã iasã din situaåia
de trafic în care se aflã (Surtees 2005; Andreani æi Raviv 2004). 

De asemenea, când au fost interogaåi bãrbaåi victime ale traficului de
persoane, termenul de „victimã a traficului de persoane“ în sine æi inter -
venåia asistenåilor sociali corespunzãtoare unui astfel de caz au reprezentat
o problemã majorã æi, de cele mai multe ori, a fost refuzatã:

Cum sã mã exprim, nu cred cã sunt o victimã. E de-a dreptul ridicol
sã mã gândesc cã aæ fi o victimã.

Cred cã niciunui bãrbat nu-i place sã i se atribuie acest cuvânt. Sunã
mai degrabã ca o insultã comicã. Oamenii din jur pot sã îæi batã joc
de el, mai ales dacã bãrbaåii în cauzã au vârste tinere, nu au experienåã
de viatã æi nu-æi dau seama cã este posibil ca æi bãrbaåii sã fie exploataåi.

Din aceste motive, anumite persoane traficate nu considerã cã identifi -
carea ar fi, neapãrat, o soluåie. Pot fi frustraåi din cauza faptului cã æi-au
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pierdut sursa de venit. De asemenea, e posibil sã se teamã de întoarcerea
lor iminentã acasã. Pot fi speriate pentru cã au fost separate de traficant,27

în special când traficantul este atât exploatatorul, cât æi soåul / iubitul victi -
mei. Prin urmare, e posibil ca victimele sã nu se comporte aæa cum s-ar
aætepta persoanele cu atribuåii anti-trafic. În loc sã fie recunoscãtoare æi sã
se simtã eliberate, victimele pot fi ostile æi suspicioase, îngrozite æi speriate,
aæa cum s-a prezentat în secåiunea anterioarã. Este important de notat faptul
cã nu întotdeauna reacåia victimelor în cadrul procesului de identificare este
una pozitivã mai ales în contextul stabilirii unor metode de a acåiona sau
reacåiona în cazul persoanelor traficate care pot fi ostile æi care opun rezis -
tenåã la identificare æi, în anumite situaåii, chiar în etape ulterioare ale vieåii
lor de dupã ieæirea din situaåia de trafic. 

Chiar dacã victimele nu doresc sã rãmânã în situaåia de trafic, nu înseamnã
neapãrat cã îæi doresc sã fie identificate æi referite pentru asistare. O femeie
a povestit cum ea æi prietena ei au fost identificate de cãtre poliåie æi apoi refe -
rite unui centru pentru a fi asistate. Poliåiætii le-au spus cât sunt de norocoase:

Ne-au spus doar atât, „Ce bine de voi cã mergeåi acolo. Ne-am dori
æi noi sã stãm câteva zile acolo pentru cã e o vilã foarte frumoasã“
... Dar eu nu voiam sã merg acolo, voiam sã fiu liberã æi sã rãmân
singurã. 

Acestea fiind spuse, refuzul de a fi identificat/ã poate reprezentat o ale -
gere temporarã fãcutã de cãtre victime. Brunovskis æi Surtees (2007) au evi -
denåiat faptul cã victimele fac alegeri diferite în ceea ce priveæte identificarea
æi asistarea în diferite etape ale procesului æi ca reacåie la diveræi factori. Cu
alte cuvinte, 

Decizia de a accepta sau a refuza a fost influenåatã de timp, situaåie
æi de nivelul de implicare necesar. Victimele au fãcut alegeri diferite
în diferite etape ale vieåii lor de dupã ieæirea din situaåia de trafic,

27 Relaåia dintre traficanåi æi persoanele traficate este infinit de complexã æi are impact
nu numai asupra situaåiei economice, dar æi asupra situaåiei individuale a victimei. De curând,
în anumite åãri, traficanåii au încercat sã creeze legãturi personale cu victimele – de tipul
„soåie“ æi „iubite“, astfel complicând încercãrile lor de a ieæi sau de a fi salvate din situaåia
de trafic. De exemplu, în diferite åãri din ESE, inclusiv Albania æi Serbia, victimele au fost recru -
tate æi / sau exploatate de cãtre o persoanã cu care aveau o relaåie intimã, incluzând iubiåi,
logodnici sau soåi. În alte åãri, cum ar fi Kosovo, Bosnia æi Heråegovina, femeile erau åinute
individual de cãtre diferiåi bãrbaåi ca ‚soåii’ æi erau obligate atât sã munceascã în gospodãrie,
cât æi sã presteze servicii sexuale (Surtees 2005). 
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datã fiind evoluåia situaåiei lor individuale æi ca reacåie la nivelul de
angajament necesar în diferitele forme de asistare. Acest lucru pune
în evidenåã un proces de luare a deciziilor mult mai complex decât
se crede în mod obiænuit. Aæadar, când este vorba despre ‚asistarea
refuzului’, este mai potrivit sã vorbim despre o linie continuã a deci -
ziilor de-a lungul cãreia se miæcã majoritatea victimelor æi de comple -
xitatea procesului de luare a deciziilor, serviciile oferite æi interesele
æi nevoile personale ale victimelor (Brunovskis æi Surtees 2007).

Aæadar, refuzul iniåial al identificãrii poate sã nu fie unul definitiv æi este
important sã gãsim posibile metode de a urmãri (într-un mod etic æi confi -
denåial) persoanele traficate æi de a le putea oferi opåiunea identificãrii într-o
etapã ulterioarã, atât în åara lor. cât æi în strãinãtate.

Prejudecãåi, insensibilitate æi tratament necorespunzãtor 

Multe victime au descris identificarea lor ca o experienåã pozitivã tocmai
datoritã faptului cã nu au fost expuse prejudecãåilor personalului anti-trafic
cu care au intrat în contact. Cum s-a discutat în secåiunea anterioarã, multe
persoane care se ocupã de identificare au în vedere crearea unui sentiment
de siguranåã æi confort, adoptând adesea un comportament plin de înåele -
gere æi o abordare lipsitã de prejudecãåi.

Totuæi, unele victime au mãrturisit cã au fost expuse unor atitudini nega -
tive æi pline de prejudecãåi din partea personalului cu atribuåii anti-trafic în
momentul în care au fost identificate. În anumite cazuri, victimele au atribuit
aceste atitudini faptului cã ele practicaserã prostituåia:

Ne-au închis într-o celulã. Avea doar un geam mic .... Acei poliåiæti
erau prost-crescuåi. Se uitau la noi ca la niæte prostituate.

Poliåistul [care m-a identificat] nu a fost foarte drãguå... Nu, nu, dar
l-am reîntâlnit acum trei sãptãmâni, æi i-am spus .... Eram cu cei de
la [organizaåie] æi el nu ætia cã urma sã vin... aæa cã am mers acolo
æi i-am amintit cine sunt æi am povestit în faåa tuturor cum m-a pus
în colå. Dar acum, vorbeæte diferit.... Pentru cã sunt cu oamenii de
la organi zaåie, e diferit. Dar atunci, s-a comportat ca æi cum nu am
fi fost oameni.

La sfâræitul discuåiei noastre, al declaraåiei mele, o poliåistã s-a apropiat
de mine æi æi-a pus o mânã pe o mãsuåã ... æi cealaltã pe scaunul
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meu. S-a apropiat æi m-a privit drept în faåã, spunând: „Mai cunoæti
alte fete care au fost acolo. Ætii, pentru cã toate sunteåi în legãturã,
sunteåi toate la fel“ ... [M-am simåit] îngrozitor. Cineva m-a etichetat
drept prostituatã.

Nu foloseau cuvinte peiorative, ci spuneau: „Sunteåi toate la fel. Vã
acoperiåi una pe cealaltã. Vã protejaåi æefii.“ Cred cã e o descriere
suficientã. Când cineva crede cã eæti vinovat. Nu mã simt vinovatã pen -
tru cele întâmplate. Ætiu pe cine trebuie sã dau vina. Dar când cineva
aruncã vina pe tine în felul acesta, te simåi de-a dreptul îngrozitor. Åi
se spune pur æi simplu în faåã cã eæti o prostituatã. Sau, în limbajul
nostru de stradã: „târfã“. Cred cã este de-a dreptul groaznic.

Aceste observaåii au fost de asemenea susåinute de un studiu privind
traficul intern în Bosnia æi Heråegovina, în cadrul cãruia mai multe persoane
intervievate au confirmat cã unul dintre mesajele cheie ale luptei anti-trafic
este faptul cã „victimele sunt sfãtuite sã nu mai practice prostituåia“, sugerân -
du-se de fapt cã ele s-ar prostitua voluntar (Reiter 2005: 18). De prejudecãåi
æi lipsã de consideraåie în cadrul procesului de identificare dau dovadã nu
numai organele de poliåie, dar æi alte persoane având alte profesii. O victimã
a povestit cã, întâlnindu-se cu asistentul social, prima întrebare a fost dacã
este „bolnavã“ sau „infectatã“, cu alte cuvinte dacã suferã de vreo boalã
cu transmitere sexualã ca urmare a exploatãrii sexuale la care a fost supusã.

Este important de remarcat, totuæi, cã prejudecãåile æi atitudinile negative
nu sunt legate numai de prostituåie. Un bãrbat a relatat cum el æi prietenii
lui cu care ieæise din situaåia de trafic au fost ridiculizaåi de cãtre autoritãåi
când au cerut ajutorul la întoarcerea acasã. A povestit cum poliåiætii au râs
de ei æi i-au jignit – numindu-i idioåi æi proæti – pentru cã au ajuns în
situaåia de a fi exploataåi. Nu au dat dovadã de înåelegere faåã de situaåia
lor æi nici o simpatie pentru ceea ce suferiserã. 

Mai mult decât lipsa de consideraåie, victimele au mãrturisit cã au fost
supuse în anumite cazuri hãråuirii, ameninåãrilor æi abuzului:

Ne-au dus acolo, am stat acolo de dimineaåa æi au început sã ne punã
întrebãri. Apoi poliåiætii au început sã ne ameninåe... A fost groaznic.
Ne-au pus la colå. Am stat acolo de la cinci æi jumãtate dimineaåa
pânã noaptea. 

[În acel moment, aveam nevoie] de puåinã înåelegere, ca ei sã se
comporte ca oamenii, sã se comporte diferit... Ar fi fost bine ca ei
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sã vorbeascã cu noi æi sã nu ne sperie cu sentinåa de 5 ani de închi -
soare. Ætiam cã este imposibil. Pentru cã existã æi ambasada noastrã
æi poåi fi deportat. Se putea sã fim închiæi o lunã, dar nu mai mult
de atât.

[Poliåistul] a lovit-o pe prietena mea pentru cã ea spunea cã o vãzuse
pe acea persoanã pentru prima datã în ziua în care am plecat în [åara
de destinaåie].

[Poliåistul] striga, “Cine v-a trimis [în strãinãtate]“, “ce aåi fãcut“, „ce
cãutaåi la frontiera la care v-am gãsit“ ... M-a tras de bluzã, aproape
am cãzut de pe scaun; „Dacã nu-mi spui cine te-a trimis [în strãinã -
tate], te lovesc în cap cu staåia radio“. Åinea în mânã o staåie radio
pe care poliåiætii o folosesc pentru a vorbi cu colegii lor. 

Da, ne-au interogat .... Da, a durat mult timp [peste douãsprezece
ore]. Nu ne-au dat nici mãcar un pahar cu apã la secåie. Au fost
îngrozitori, groaznici.

Nu ne-au bãtut. Doar ne interogau. Voiau sã ætie amãnunåit ce fãceam
în apartamentul acela. Nu puteam refuza sã vorbim. Dacã o fãceam,
începeau sã åipe la noi. Ne era foarte fricã ... Nu mã simåeam bine.
Eram separaåi / separate æi închiæi / închise. Ne-au interogat pe rând.

[Poliåiætii] nu ne-au tratat foarte bine. Åipau la mine. Nu înåelegeam
nimic. Rãspundeam în limba mea, dar ei continuau sã strige la mine
æi nu înåelegeam [limba åãrii respective]. Îmi era teamã.

În anumite situaåii, problema pare a fi mai mult legatã de neglijenåã,
nu neapãrat de tratament necorespunzãtor. O victimã a spus cã a cãutat
în mod activ sã fie identificat / ã, însã a fost dat / ã afarã de poliåistul prea
ocupat pentru a-l / o asculta:

O datã, ne-au prins, un poliåist ne-a luat de pe stradã æi voiam sã
vorbesc, dar soåia proxenetului ne-a ameninåat cã ne va ucide pe noi
sau pe familiile noastre dacã spuneam ceva. Insã eu tot voiam sã
vorbesc, dar poliåistul ne-a trimis repede afarã. I-am spus cã aveam
sã îi spun ceva, dar a spus cã nu are timp, cã se grãbea æi nu am mai
putut spune nimic.

Este îngrijorãtor faptul cã întâlnirile victimelor cu persoane care trebuie
sã le ajute au fost atât de negative. Trebuie menåionat cã modul în care
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victima este tratatã la identificare va influenåa disponibilitatea acesteia de
la fi identificatã sau de a coopera într-o etapã ulterioarã æi de a accepta sã
fie asistatã (Brunovskis & Surtees 2007). Aæadar, aceste comportamente
pot avea efecte grave æi pe termen lung asupra persoanelor traficate.

Corupåia

Pentru multe dintre victimele intervievate pentru acest studiu, corupåia a
reprezentat o problemã de-a lungul experienåei lor de traficare sau de dupã
traficare. Aceasta a influenåat, de multe ori, modul în care victimele au fost
traficate, dacã puteau sã scape æi când æi cum au fost identificate.

Multe victime au povestit cum corupåia era parte a situaåiei de trafic în
care se aflau æi, prin urmare, a împiedicat adesea identificarea lor æi a contri -
buit la extinderea situaåiilor de trafic. Una dintre victime nu a fost identificatã
în åara UE în care a fost exploatatã în ciuda faptului cã era minorã în
momentul traficãrii æi intrase în contact cu potenåialii factori de identificare:

Lucram pe stradã æi erau fete care mergeau cu poliåiætii. Æi mai sunt
æi alåi poliåiæti care sunt proxeneåi æi vând fete.

Un bãrbat, închis pentru trecere ilegalã a frontierei, în încercarea lui de
a ieæi din situaåia de trafic, a povestit cum un funcåionar corupt i-a cerut
bani pentru a-l elibera din închisoare:

Funcåionarul mi-a dat voie sã telefonez acasã. A spus cã dacã îi dãm
câte 100 de dolari fiecare, ne va lãsa sã plecãm ... dar nu aveam
bani ... æi nici pãrinåii noætri nu aveau ... Æi pentru cã nu am putut
sã îi dãm banii ceruåi, a trebuit sã stãm trei luni în închisoare.

Æi alte victime au ridicat problema corupåiei:28

Cred cã poliåia ar trebui sã lucreze mai bine ... Poliåiætii din satul acela
din [åara de destinaåie] erau corupåi. În mod ideal, ar fi trebuit sã ne
ia din acel loc [unde eram exploatate], sã ne dea acte æi niæte bani.

Poliåia localã era coruptã. [Traficanåii] îi dãdeau bani poliåistului care
lucra în piaåã. Poliåistul cerea mitã de la traficanåi pentru cã eu eram

28 Acest lucru este în concordanåã cu rezultatele unei evaluãri a serviciilor de asistare a
victimelor în ESE, în cadrul cãruia organizaåiile anti-trafic au raportat aceeaæi problemã. Se spune
„Experienåa noastrã din trecut ne-a arãtat cã din cauza unui sistem corupt care se întinde pânã
la nivelul cel mai jos al organelor de poliåie, victimele sunt adesea tratate necorespunzãtor æi,
uneori, chiar poliåiætii corupåi le trimit înapoi la ‚proprietarii’ lor“. (Surtees 2006a: 25). 
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minor æi minorii nu aveau voie sã lucreze în piaåã. Când mama a
contactat poliåia din [åara de origine], informaåia a ajuns la poliåistul
care lucra în piaåã æi [traficanåii] m-au åinut închis în casa lor cam o
sãptãmânã. Æi apoi iar a trebuit sã lucrez la piaåã. 

Le-aæ recomanda [victimelor traficului de persoane] sã nu apeleze
la poliåiæti pentru cã aceætia nu te ajutã. Ei întorc lucrurile în aæa fel
încât tu trebuie sã îåi dovedeæti nevinovãåia. Am avut æi eu experienåe
neplãcute atât [în strãinãtate], cât æi în satul meu. Poliåiætii lucreazã
mai mult pentru bani. Æi dacã apelezi la ei æi vãd cã nu poåi sã îi
plãteæti, te vor ignora.

Fiind minor, am mers [în strãinãtate] fãrã acordul pãrinåilor. Oamenii
care m-au dus acolo au plãtit celor de la poliåia de frontierã æi numai
aæa am putut ajunge acolo.

Una din victime a povestit cum „angajatorul“ ei avea relaåii în rândul
poliåiætilor æi ea ætia dinainte cã orice declaraåie va da nu va avea nici o fina -
litate. Astfel, acest lucru a influenåat disponibilitatea ei de a se angaja într-un
proces de naturã legalã; 

Am dat câteva declaraåii în [capitalã]. M-au întrebat diverse lucruri
æi am vorbit. Dar nu am iniåiat nici o acåiune împotriva [traficantului]
deoarece el avea prieteni printre poliåiæti ... Ætiam cã nu i se va
întâmpla nimic æi cã totul se va termina acolo. Am spus acest lucru
æi acolo. Are prieteni æi aæa stau lucrurile, nu se putea face nimic.
Din câte ætiu eu, încã lucreazã cu fete, dar nu [din strãinãtate], doar
cu cele din [åara respectivã].

Corupåia a reprezentat o problemã chiar æi în cazul în care victima a
fost, de fapt, identificatã æi eliberatã ca urmare a intervenåiei poliåiei. Dupã
ce a contactat poliåia în åara natalã pentru a fi eliberatã, poliåia localã a
intervenit, însã a fãcut puåin pentru a rezolva situaåia de trafic realã. Poliåiætii
au venit în apartamentul în care era åinutã acea femeie æi l-au ameninåat
pe traficant cã ar putea fi arestat – „poliåiætii [poliåia localã] au venit în
apartament æi l-au avertizat pe proprietarul meu cã va avea multe pro -
bleme“. Totuæi, traficantul nu a fost reåinut, doar a eliberat-o pe femeia
respec tivã, dându-i bani pentru a se întoarce acasã. Este important de remar -
cat faptul cã nu numai poliåiætii sunt susceptibili de a fi corupåi. O victimã
a povestit cã, aflându-se în strãinãtate æi cerând ajutorul ambasadei din
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åara respectivã, i s-a spus sã se întoarcã doar atunci când va avea suficienåi
bani pentru a-i mitui pe angajaåii ambasadei.29

Corupåia pare sã aibã un impact puternic asupra identificãrii. Chiar dacã
nu se petrec propriu-zis cazuri de corupåie, experienåele anterioare ale
victimelor sau presupunerile lor legate de corupåie – pe baza experienåelor
trãite acasã sau în strãinãtate – influenåeazã dorinåa lor de a cãuta æi de
accepta opåiunile de identificare. 

4.4. Rezumat

Victimele au fost identificate de o serie de persoane cu atribuåii anti-trafic
(poliåie, consilieri în domeniu, personalul ambasadelor, ONG-uri, organizaåii
internaåionale, asistenåi sociali, clienåi æi victime), cât æi de persoane æi
funcåionari care nu sunt în general direct implicaåi în procesul identificare,
cum ar fi personalul de transport, cetãåeni æi organizaåii religioase. În acelaæi
timp, în anumite situaåii, oportunitãåile de identificare au fost ratate, ceea
ce a dus la extinderea exploatãrii legate de trafic æi a abuzurilor suferite. 

Pentru multe victime, identificarea a reprezentat o experienåã stresantã
æi a trezit multe emoåii æi reacåii. Victimele au relatat cã au reacåionat atât
pozitiv, cât æi negativ la acåiunile personalului de identificare, în diferite etape
ale procesului de identificare. De exemplu, nu era neobiænuit ca victimele
sã fie, pe de o parte, uæurate o datã ce au fost identificate, iar, pe de altã
parte, sã se teamã de personalul de identificare æi sã fie suspicioase. De ase -
menea, nu era ieæit din comun ca aceste trãiri negative (fricã æi suspiciune)
sã fie înlocuite cu un sentiment de uæurare o datã ce victima se simåea în
siguranåã æi reuæea sã aibã încredere în persoanele implicate în procesul de
identificare.

Pe lângã trãirile lor, victimele au prezentat de asemenea o serie de pro -
bleme cu care s-au confruntat în procesul de identificare, atât acasã, cât
æi în strãinãtate. Aceste probleme vizeazã accesul victimei la informaåii com -
plete æi cuprinzãtoare privind situaåia æi opåiunile lor la identificare; capacitãåile

29 Pentru anumite victime, corupåia a ridicat probleme æi în etapele ulterioare ale asistãrii
æi protecåiei lor. Una dintre victime a povestit cã sistemul juridic din åara ei de origine este
grav afectat de corupåie;

A vrut sã fie avocata mea de la început æi mi-a spus cã nu trebuie sã-mi fac speranåe
mari deoarece existã corupåie în åara noastrã æi cã era posibil ca [judecãtorul] sã fi
fost mituit æi cã, din acest motiv, nu voia sã facã dreptate.



de identificare uneori limitate ale actorilor implicaåi în combaterea traficului
de persoane; faptul cã victima a fost tratatã sau nu într-un mod corespun -
zãtor æi sensibil la identificare; interogarea æi detenåia, în loc de identificare
ca persoanã traficatã; anumite cazuri de corupåie; anumite cazuri de trata -
ment necorespunzãtor æi neglijenåã; probleme legate de barierele lingvistice
æi culturale în procesul de identificare; faptul cã identificarea s-a produs
într-un cadru nefavorabil pentru victimã; faptul cã multe victime nu ætiau
la cine sã apeleze pentru a cere ajutor; æi probleme ridicate de faptul cã anu -
mite victime ale traficului de persoane nu doresc sã fie identificate.



5. Repatrierea æi procesul de referire 
a persoanelor traficate

Procesul de repatriere – desfãæurat corect – are o serie de etape destinate
a asigura protecåia æi întoarcerea fiecãrei victime în åara de origine. Repa -
trierea ar trebui sã presupunã pregãtirea actelor, planificarea cãlãtoriei,
informarea persoanelor traficate cu privire la etapele procesului de repatriere
æi la opåiunile de asistare disponibile în åara de origine, evaluarea riscului
(în åara de tranzit æi în åara de origine), comunicarea æi coordonarea între
åãrile de origine æi de tranzit / de destinaåie, procesul de transport æi cãlãtorie
(inclusiv repatrierea însoåitã dacã este cazul æi asistarea oferitã pe parcursul
tranzitului), primirea æi referirea la sosire æi transportul în åara de origine.
Procedurile nesigure de repatriere ridicã riscuri pentru victime care pot, în
anumite cazuri extreme, duce chiar la (re)intrarea în situaåia de trafic. 

În cursul interogãrii, persoanele traficate au fost întrebate cu privire la
experienåele personale de repatriere – ce a fost pozitiv æi ce a fost, din
punctul lor de vedere, negativ – pentru a facilita identificarea unor poten -
åiale neajunsuri în procesele naåionale æi internaåionale de repatriere æi
referire a persoanelor traficate. Aceastã secåiune va discuta nu numai modul
de desfãæurare a procesului de repatriere, dar æi modul în care se simt per -
soanele traficate pe durata acestui proces æi identificarea problemelor cu
care s-au confruntat acestea.
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5.1. Cum au fost repatriate persoanele traficate

Persoanele traficate sunt repatriate în diferite moduri – unele sunt asistate,
iar altele nu. În cazurile în care victimele au fost repatriate prin programe
de asistare, procesul de repatriere a fost implementat în mod diferit de
persoane diferite. Sprijinul, asistenåa æi informaåiile oferite au variat, dupã
cum au fost diferite æi mijloacele de transport æi opåiunile de referire æi de
primire în åara de origine. În anumite cazuri, procesul de repatriere asistatã
s-a desfãæurat nu numai prin asigurarea protecåiei victimelor, ci æi prin crearea
unui sentiment de siguranåã. Aceasta presupune în general nu numai faptul
cã victimele au fost însoåite acasã sau întâmpinate la destinaåie, dar æi faptul
cã au fost informate æi consultate pe durata procesului de repatriere. Una
dintre victime a relatat cã a fost repatriatã într-un mod pe care l-a perceput
sigur æi corespunzãtor:

Acolo, la sediu, m-am simåit în siguranåã din momentul în care am
pus mâna pe certificatul meu de naætere. Astfel, mi-am dat seama
cã nu erau corupåi... Mi-au spus sã nu mã îngrijorez, cã vor transmite
mai departe faptul cã fusesem salvatã de cãtre poliåie. Æi mi-au mai
spus cã un voi rãmâne acolo mult timp... Am fost escortatã de cãtre
un poliåist pânã în urmãtorul oraæ mare. Acolo, am fost dusã la secåia
de poliåie æi un alt poliåist a preluat cazul meu. Apoi, am urcat într-un
alt tren care mergea în [åara mea de origine], am fost întâmpinatã
la frontierã de un reprezentant al [departamentul anti-trafic al poliåiei]
din [capitalã] æi am sosit cu trenul în [capitalã]... M-a escortat pânã
acasã. M-au avertizat cã este posibil ca [traficanåii] sã mã caute încã
æi m-a sfãtuit sã rãmân la rude mai îndepãrtate o vreme. Mi-a mai
spus cã pot rãmâne într-un centru specializat din [capitalã] care oferã
sprijin victimelor traficului de persoane. Mi-a spus cã voi fi sprijinitã
în toate problemele mele. M-a dus la acest centru. Nu, nu îmi era fricã
pentru cã eram însoåitã de poliåist. Ætiam cã mama mea mã aætepta
acasã æi acest lucru mã liniætea mult.

Totuæi, în anumite cazuri, neajunsurile procesului de repatriere asistatã
le-au fãcut pe victime sã se simtã vulnerabile sau neliniætite. Acest lucru
presupune faptul cã nu sunt întâmpinate de nimeni în åara de origine, nu
primesc asigurarea adecvatã cu privire la protecåia oferitã, nu le sunt furni -
zate informaåii complete privind procesul sau cu privire la ceea ce trebuie
sã facã în cazul în care se confruntã cu diverse dificultãåi:
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[Cu privire la transportarea fãrã escortã] Îmi era teamã cã voi fi
abordatã de cineva æi mã vor împiedica sã urc la bordul avionului.
Nu vorbeam englezã. Acest lucru a creat un mediu nesigur. 

Când am ajuns acasã, nu mã aætepta nimeni [de la organizaåie]. Mã
uitam în jur sã vãd dacã mã aæteaptã cineva.

De asemenea, repatrierea asistatã nu s-a desfãæurat întotdeauna respec -
tându-se demnitatea victimei. Un bãiat minor a fost însoåit de cãtre poliåist
când a fost repatriat în åara sa de origine, un proces descris de acesta ca fiind
mulåumitor – „Am vãzut cã era serios æi am avut încredere în el“. La sosirea
în åara sa de origine, însã, poliåistul care îl aætepta i-a pus cãtuæe:

În [capitalã], am fost duæi din nou la [centrul de primire a minorilor]
unde am rãmas aproximativ trei ore. Dupã aceea, a venit un poliåist
... æi ne-a pus cãtuæe... A fost ciudat. Ne-a spus cã se teme cã vom
încerca sã fugim. I-am spus cã nu aveam unde sã merg sau sã fug,
cã, din contrã, îmi doream doar sã ajung în siguranåã la pãrinåii mei.
Nici nu ætiam unde sã merg. Æi, în plus, nu aveam bani.

Chiar dacã procesul de repatriere a fost asistat, acesta s-a desfãæurat
în diferite moduri, uneori punând victimele în pericol. În anumite cazuri,
victimele au fost sprijinite în åara de destinaåie – cu acte æi achiziåionarea
biletelor de transport – dar siguranåa lor nu a mai fost luatã în considerare
æi transportarea lor nu a fost escortatã. Unele victime au cãlãtorit înapoi
spre casã singure, fãrã nici un sprijin. Multe victime au spus cã au cãlãtorit
înapoi spre casã cu trenul sau cu autobuzul fãrã acte în regulã æi, de ase -
menea, adesea, fãrã bani de cãlãtorie. Un minor a descris repatrierea lui
din fosta Uniune Sovieticã, dupã cum urmeazã:

[Am trecut] fãrã paæaport. [Persoana care m-a ajutat] a vorbit cu
oamenii de la frontierã æi le-a explicat ce mi se întâmplase. Ofiåerii
de frontierã mi-au permis sã trec graniåa fãrã paæaport. Acea per -
soanã mi-a dat [o sumã de bani nesemnificativã] æi am reuæit sã ajung
în [capitalã] cu autobuzul.

În anumite cazuri mai dramatice, victimele au fost repatriate în condiåii
de-a dreptul anevoioase. Numeroæi bãrbaåi – victime traficate în åãrile fostei
Uniuni Sovietice- au mers pe jos literalmente sute de kilometri pânã acasã
deoarece nu au fost identificaåi æi nu li s-a acordat ajutor când au cerut
asistenåã în åãrile de destinaåie. 
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5.2. Care au fost sentimentele persoanelor traficate 
cu privire la repatriere æi la procesul de referire

Vorbind despre repatriere, victimele au povestit cã au trãit o gamã largã
de emoåii æi reacåii. Multe din sentimentele trãite au fost negative – teamã,
anxietate, dezamãgire, stres æi frustrare, nervozitate æi confuzie – æi acestea
nu au fost generate doar de procesul de repatriere în sine, ci æi de modul
de implementare a acestuia. În acelaæi timp, victimele au mãrturisit cã au
trãit sentimente pozitive legate de procesul de repatriere, mai ales nerãbdare
æi uæurare, dar æi sentimente de siguranåã æi liniæte. Æi, cum a fost cazul æi
în etapa de identificare, multe victime au trãit simultan mai multe emoåii
contradictorii. Dupã cum a povestit o victimã, „Trãiam sentimente diferite.
Pe de o parte, era fericit/ã cã mã întorceam în sfâræit acasã. Pe de altã parte,
însã, nu câætigasem bani deloc“. De asemenea, o altã victimã a spus: „Eram
copleæit/ã de sentimente de anxietate æi fericire“. Multe victime au oscilat
între sentimente de încredere æi neîncredere în aceastã etapã a vieåii lor de
dupã traficare. Secåiunea urmãtoare va evidenåia unele dintre sentimentele
exprimate de cãtre victime în legãturã cu procesul de repatriere æi referire.

Teamã æi neliniæte

Unele persoane traficate au descris procesul de repatriere ca fiind destul
de înfricoæãtor. În anumite cazuri, aceasta s-a datorat riscului de a fi inter -
ceptate (æi probabil re-traficate) de cãtre traficanåi æi, în acelaæi timp, teama
de a se reîntâlni cu traficanåi la sosire; „Îmi era teamã cã mã voi întâlni cu
[traficanåii] pe drum sau cã mã vor aætepta acasã“.

În alte cazuri, acest lucru se datora faptului cã victimele se temeau cã
vor fi arestate de cãtre autoritãåi. O femeie traficatã în fosta Uniune Sovieticã
a cãlãtorit spre casã fãrã bani æi acte. A trecut patru frontiere, explicând
de fiecare datã ce i se întâmplase æi de ce nu avea nici bani nici documente:
„A trebuit sã povestesc de fiecare datã prin ce trecusem, de ce nu aveam
paæaport. Nu aveam de ales“. Dupã cum a remarcat o altã victimã, „Eram
puåin îngrijoratã. Îmi era teamã cã poliåia va veni sã mã coboare din autobuz
æi nu aveam bani sã îmi cumpãr un alt bilet“.

Multe victime erau îngrijorate de procesul de repatriere tocmai pentru
cã aveau foarte puåine opåiuni æi li se asigura protecåie limitatã la întoarcerea
acasã. Victimele se preocupau de aspecte legate de repatriere, mai ales de
faptul cã trebuia sã se întoarcã acasã cu bani, de lipsa de opåiuni de acasã,
de represaliile din partea traficanåilor æi de posibila respingere din partea
familiei æi / sau a comunitãåii lor. 
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S-a întâmplat prima datã când am aflat cã nu pot obåine docu -
mentele de rezidenåã æi cã trebuia sã plec din centrul din [strãinã -
tate]. Am leæinat æi, când mi-am revenit, am început sã åip, sã înjur
æi sã sparg tot ce îmi cãdea sub mânã. Nu voiam sã plec de la centru,
nu aveam unde sã merg.

Nu am vrut sã mã întorc, v-am spus. Nu mã simt bine cu familia mea.
Apoi, ea mi-a spus cã existã o organizaåie pentru femei æi fete, cã
urma sã rãmân acolo... Sincer, nu am crezut-o. 

[Sentimente legate de repatriere] Tremuram, mã treceau fiorii ... îmi
era teamã de modul în care urma sã-mi încep o nouã etapã a vieåii
ele ... Eram pe punctul de a izbucni într-o crizã de nervi .... Mi-au
trebuit mai multe zile ca sã îmi revin... Am cãzut în depresie.

Îmi era fricã ... nu ætiam cum voi fi primitã de mama mea. I-am rugat
sã nu mã trimitã acasã. Nu voiam sã locuiesc cu mama mea.

Nu ætiam ce se va întâmpla, stãteam fãrã sã ætiu ce se va întâmpla,
cine mã va lua, unde mã vor duce, dacã poliåia va fi implicatã sau
nu, ce voi face dupã. Aæa cã stai æi nu ætii ce se va întâmpla când
ajungi acolo, æi o sã ajungi acolo în nouãzeci de minute... singurul
lucru pe care l-am putut face în avion a fost sã plâng.

Plângeam [în avion] pentru cã nu ætiam ce voi face sau ce se va în -
tâmpla sau dacã poliåia va face o scenã la aeroport în mulåimea de
oameni de acolo.

Sentimente de siguranåã æi liniætire

Unele victime au mãrturisit cã au avut experienåe pozitive legate de repa -
triere æi referire, care le-au dat o stare de siguranåã æi liniæte. Un aspect impor -
tant în acest sens a fost faptul cã au primit informaåii complete referitoare
la procesul de repatriere æi la opåiunile disponibile lor în åara de origine. 

De exemplu, interviurile cu bãieåii minori care au fost repatriaåi în åara
lor de origine ziua urmãtoare au evidenåiat cã acestora nu li se spusese nimic
despre procesul de repatriere æi despre implicaåiile acestuia. Prin urmare,
specialistul le-a oferit informaåii corespunzãtoare vârstei lor, nu numai legate
de procesul de repatriere în sine, ci æi despre cãlãtorie. Acesta le-a explicat
ce înseamnã sã zbori (urma sã fie repatriaåi cu avionul), cã puteau sã mãnânce
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æi sã bea în avion, cã puteau sã tragã perdeaua de la geam dacã le era
teamã. Faptul cã au primit aceste informaåii simple – informaåii pe care
adesea presupunem cã victimele le deåin – i-a liniætit pe bãieåi în legãturã
cu procesul de repatriere. 

Pentru multe victime, faptul cã au fost escortate acasã a sporit senti -
mentul de siguranåã æi protecåie æi le-a liniætit:

Un poliåist ... m-a însoåit pânã [åara mea de origine] ... A venit special
pentru a mã duce acasã .... Am mers cu trenul ... Mã simåeam în
siguranåã cu el.

Acest lucru a fost în special important atât pentru victimele care s-au
simåit ameninåate de traficanåi, cât æi pentru cele care nu cãlãtoriserã mult
æi erau îngrijorate de procesul de transportare. 

Dezamãgire, stres æi frustrare

Unele victime pot percepe procesul de repatriere ca fiind stresant deoarece
sunt dezamãgite de faptul cã trebuie sã se întoarcã acasã. Victimele au spus
cã pur æi simplu nu îæi doreau sã se întoarcã în åara lor de origine.

Dacã ar trebui sã aleg eu? Sincer, nu cã nu m-aæ simåi bine aici, dar
dacã aæ avea acte pentru Europa de Vest, ar fi mai bine. Pentru cã
aici, chiar dacã munceæti, nu poåi sã trãieæti când ai doar un salariu.
Munceæti mult æi salariul nu îåi ajunge.

O victimã care a fost traficatã dintr-o åarã ESE într-o åarã UE a fost reti -
centã în a se întoarce acasã æi, chiar dupã repatrierea ei, pãrea cã încã este
ataæatã de modul de viaåã din åara de destinaåie. În momentul inter viului,
realizat în åara sa de origine, tocmai fusese invitatã sã se întoarcã în åara
de destinaåie în cadrul unui program scurt care pãrea sã o bucure nespus.
Nu pãrea sã se gândeascã dincolo de aceastã scurtã reîntoarcere în åara
de destinaåie. Într-un alt caz, o victimã care petrecuse aproape un an într-o
åarã UE æi începuse sã îæi construiascã o viatã în åara de destinaåie, era
stresatã æi dezamãgitã de faptul cã era obligatã sã se întoarcã în åara ei de
origine:

Au fost inumani, nu mi-au permis sã rãmân [în strãinãtate] chiar dacã
ætiau cã nu aveam unde sã mã întorc ... Deæi doctorul meu le-a spus
cã nu pot sã mã întorc. Era atât de dezamãgitã. Mi-a spus cã nu
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eram pregãtitã sã mã întorc din punct de vedere psihologic æi fizic.
A spus cã am nevoie de ajutor profesionist, cã se teme mult pentru
siguranåa mea ... i-a spus acest lucru æi asistentului care se ocupa
de cazul meu. Dar au ignorat acest lucru. N-au åinut cont de situaåia
mea. Sunt dezamãgitã.

Repatrierea a fost un proces dificil æi din alte motive. Victimele care fuse -
serã plecate de acasã o perioadã mai lungã de timp, nu ætiau ce le aætepta
acolo, cum vor fi primite de familiile æi / sau comunitatea lor æi nici care erau
perspectivele pentru o viaåã stabilã æi sãnãtoasã. Minorii care îæi petrecuserã
adolescenåa æi anii tinereåii într-o altã åarã erau adesea dezorientaåi de ideea
întoarcerii într-o åarã æi în cadrul unei comunitãåi pe care nu o cunoæteau.
Pentru mulåi dintre ei, åara lor de origine era, cel mai adesea, mai strãinã
decât åara de destinaåie unde îæi construiserã o viaåã æi unde aveau acces
la asistenåã æi sprijin.

Agitaåie æi confuzie cu privire la procesul de transportare

Pentru victimele care au fost informate în detaliu sau pe scurt în legãturã
cu acest proces, etapa de transportare s-a desfãæurat cu puåin stres. Însã,
pentru celelalte, procesul de repatriere – transportarea din åara de desti -
naåie sau åara de tranzit – a fost devastatoare. Unele victime erau agitate
æi nervoase chiar æi atunci când cãlãtoreau legal æi cu acte în regulã. 

Nimeni nu m-a însoåit ... mi-era puåin fricã. Îmi era teamã cã poliåia
de frontierã m-ar putea da jos din tren. Mã gândeam cã poliåiætii ar
putea avea suspiciuni în legãturã cu hârtia emisã de ambasadã. Mi
se pãrea cã voi fi datã jos din tren æi torturatã de poliåie. Drumul cãtre
casã a fost lung æi nu am putut dormi deloc ... Controlorul de pe tren
a spus cã dacã voi fi întrebatã despre paæaportul meu real, va trebui
sã le povestesc pe scurt tot ce se întâmplase. M-a liniætit spunându-
mi cã poliåiætii de frontierã nu au nici un drept sã mã coboare din
tren. Cuvintele acestea au fost o mare uæurare pentru mine.

Am luat avionul spre casã singurã. Nu mã însoåea nimeni... Asistenåii
sociali mi-au spus sã fiu calmã, sã nu mã îngrijorez de faptul cã urma
sã trec frontiera cu documente de cãlãtorie temporare. Æi mi-au mai
spus cã poliåia de frontierã nu are nici un drept sã mã reåinã pe acest
motiv ... Mi-au dat toate aceste explicaåii pentru cã eram îngrijoratã.
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Credeam cã documentele temporare de cãlãtorie nu sunt acte pro -
priu-zise. 

Pentru multe persoane traficate, procesul de transportare a fost ceva
nou, lucru care poate explica în mare mãsura starea lor de nervozitate æi
confuzie. Majoritatea nu cãlãtoriserã mult în interiorul sau în afara åãrii lor
înainte de traficare. Aranjamentele de cãlãtorie, în contextul traficului de
persoane, fuseserã în general fãcute de cãtre traficanåi æi recrutori æi, pentru
multe victime, procesul a fost confuz æi greu de înåeles. Având în vedere
cã multe dintre victime au fost transportate, într-o etapã sau alta a traficului,
ilegal sau cu documente sau vize ilegale, de cele mai multe ori, ele nu
cunosc implicaåiile procesului de transportare æi de trecere a frontierelor.
De asemenea, victimele nu sunt familiarizate cu procedurile de cãlãtorie,
cum ar fi tranzitul sau check-in, sau unele aspecte de bazã ale cãlãtoriei
cu avionul, cum ar fi turbulenåele.:

Nu m-au lãsat sã cãlãtoresc singurã tocmai pentru cã nu mai cãlãto -
risem cu avionul pânã atunci. M-a ajutat foarte mult. 

[Privind instrucåiunile legate de transportare] Nu mi-au spus nimic
în mod special. Mi-au dat haine æi încãlåãminte. Mi-au dat æi 300
de dolari æi m-au dus la aeroport. Zborul meu era prin [altã åarã]. În
[åara de tranzit] ne-a aæteptat o persoanã de contact, care m-a ajutat
la îmbarcare. Dar nu a stat cu mine tot timpul.

[Preocupãri legate de repatriere] Eram puåin îngrijoratã. Nu mai cãlã -
torisem cu avionul înainte ... Mã îngrijoram cu privire la îmbarcare.

Îmi era puåin fricã de avion, mai ales când a început sã tremure. Dar
am ajuns în [åara mea de origine] destul de repede.

Nerãbdare æi uæurare

Multe victime s-au simåit fericite æi uæurate când a fost pusã în discuåie repa -
trierea lor. Erau uæurate cã nu se mai aflau în apropierea traficanåilor, fericite
cã vor pãrãsi åara în care au fost exploatate, nerãbdãtoare sã îæi revadã
familiile æi mulåumite cã vor merge acasã. Majoritatea victimelor s-au simåit
uæurate cã vor ajunge acasã:

Nu am fost informatã în legãturã cu nici un pericol ... Eram atât de
fericitã încât nu mã mai puteam gândi la nici un pericol.
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Eram extrem, deosebit de fericitã. Nu-mi venea sã cred .... Îmi amin -
team cum am stat în închisoare, cum mã uitam la cer, printre gratii,
cum vedeam pãsãrile zburând pe cer.

Cumva, nu pot descrie acel sentiment. Eram fericitã, fireæte, cã urma
sã merg acasã, cã am ieæit din acea situaåia dupã ce aflasem ce ar
fi putut sã mi se întâmple.

Abia aæteptam sã mã întorc în [åara mea de origine] în acel moment.

Majoritatea victimelor au fost mulåumite æi fericite pentru cã se întorceau
acasã, adeseori acest sentiment de fericire era amestecat cu alte trãiri
negative, cum ar fi frica sau agitaåia.

Încredere æi neîncredere

În cazul multor victime, lipsa încrederii a constituit un aspect esenåial al pro -
cesului de repatriere. Unele victime nu aveau încredere în legãturã cu ceea
ce s-ar fi putut petrece pe durata procesului de repatriere, unora le era teamã
cã vor fi din nou traficate. Chiar dacã victimele primiserã informaåii complete,
nu erau întotdeauna dispuse sã le creadã sau sã aibã încredere:

Mi-au dat informaåii. Dar nu am crezut nimic pânã nu am ajuns în
avion.

O victimã, identificatã în åara sa de origine, urma sã fie transferatã cu
maæina la un centru de adãpostire de cãtre asistenåii sociali. Deæi a primit
informaåii complete, în limba ei, æi transportarea se fãcea pe teritoriul åãrii
sale, victima nu avea încredere în autoritãåi. Pe de o parte, ea povesteæte
cum a acceptat asistarea pe care o ofereau æi a profitat de ocazia respectivã.
Pe de altã parte, spune cã îi era teamã æi cã nu avea încredere în timpul
procesului de transportare. În cazul ei, etapa de repatriere / întoarcere s-a
petrecut imediat dupã identificare æi nu avea încredere deplinã cã agenåia
de asistare o va duce într-un loc sigur:

Dar aveam dubii în legãturã cu locul în care mã vor duce. Mã temeam
cã mã vor duce într-un apartament æi cã va trebui sã fac din nou
toate lucrurile acelea.

Acestea fiind spuse, multe victime au avut încredere în agenåiile care
le-au asistat pe parcursul procesului de repatriere æi nu åi-au exprimat preocu -
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pãri majore privind eventualele probleme sau pericole. Sentimentele de încre -
dere (sau neîncredere) ai fost foarte personale.

5.3. Aspecte ale procesului de repatriere æi referire

Procesul de repatriere æi referire are o serie de etape care vizeazã asigurarea
protecåiei æi respectarea demnitãåii persoanelor traficate. Experienåele per -
soanelor traficate au scos în evidenåã câteva probleme cu care acestea s-au
confruntat înainte sau pe parcursul repatrierii – înainte de plecare, în tranzit
æi / sau la sosirea acasã.

Informaåii privind procesul de repatriere æi referire

Informarea completã æi eficientã a victimelor cu privire la repatriere æi la
procesul ulterior de referire reprezintã un aspect deosebit de important. O
femeie a fost asistatã de cãtre o organizaåie din åara ei în timp ce se afla
într-un centru din strãinãtate. Deæi îi era puåin teamã æi era suspicioasã, ea
a ales sã accepte aceastã referire tocmai pentru cã primise informaåii com -
plete cu privire la repatriere æi la procesul ulterior de referire, lucru care a
fãcut-o sã se simtã mai sigurã æi sã aibã mai multã încredere:

Înainte de plecare, am telefonat [angajata organizaåiei de acasã] æi
i-am spus data la care cãlãtoream æi m-a aæteptat la aeroport. Æi,
apoi, mi-a explicat amãnunåit [care sunt opåiunile] æi am înåeles...
Personalul de la centru a plãtit pentru bilet, ne-a dus la aeroport æi
au aæteptat pânã am urcat în avion. 

Alte persoane traficate nu se îngrijorau nici ele de repatriere tocmai
pentru cã fuseserã informate complet despre etape æi despre proces:

Nu m-a însoåit nimeni. Un asistent social m-a dus la aeroport æi acolo
am trecut prin procedura de îmbarcare æi apoi am zburat spre casã...
Asistentul social mi-a spus cã trebuie sã fiu atentã la aeroport când
ajung [în åara mea de origine]. Mi s-a spus sã contactez poliåia în
caz de pericol. Dar nu am avut nici o problemã la aeroport... Eram
puåin îngrijoratã, dar nu mi-a fost fricã.

Multe victime au spus cã nu le-au fost date informaåii complete despre
procesul de repatriere în sine – cum se va desfãæura æi, mai ales, ce se va
întâmpla în åara lor de origine în sensul asistãrii posibile æi a referirii.
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[Despre agenåiile din åara ei de origine]... Nu ætiam absolut nimic.

Nu. Nu ætiam nimic despre asistare. Au menåionat asistarea doar în
contextul repatrierii mele în [åara mea de origine].

Multe victime au considerat cã procesul de repatriere a fost stresant,
confuz æi înfricoæãtor, tocmai pentru cã nu aveau aceste informaåii. Acest
lucru nu s-a petrecut numai în ESE dar æi în åãrile UE. Spre exemplu, un
grup de bãieåi minori din ESE, care fuseserã interceptaåi în tranzit, au primit
informaåii minime privind repatrierea lor (inclusiv posibila lor referire) æi, când
au fost interogaåi, nu ætiau decât cã vor lua avionul spre casã în seara urmã -
toare. Repatrierea lor a fost amânatã încã odatã fãrã nici o explicaåie de
cãtre angajaåii de la centrul unde fuseserã primiåi. La fel de æocant a fost
faptul cã nimeni nu le spusese cum se va desfãæura repatrierea æi nici mãcar
ce înseamnã sã cãlãtoreæti cu avionul. Pentru aceæti minori, cãlãtoria aceea
urma sã fie, cel mai probabil, destul de confuzã æi stresantã.

Deæi multe victime identificate în strãinãtate au fost informate despre
serviciile æi asistarea disponibile lor în åara lor de origine, nu întotdeauna
aceste informaåii au fost complete:

Nu ætiam nimic despre serviciile disponibile. Oamenii de la [organ -
izaåia din åara de destinaåie] mi-au spus cã existã organizaåii similare
[acasã]... dar nu mi-au dat nici numerele de telefon, nici adresele
acestora. Dar n-am cerut nici eu, pentru cã nu mã gândeam la viitor.
Mã rugam lui Dumnezeu sã ajung [acasã].

[Despre repatrierea ei] Un reprezentant al [organizaåiei respective]
a venit æi m-a luat cu el. [Personalul de la destinaåie] mi-a spus doar
cã voi merge cu maæina cu un reprezentant æi cã mi se va acorda
asistenåã acolo... Nu mi-a dat alte detalii.

Mi-au vorbit despre repatriere, mi-au spus cã urma sã fiu luatã de
la aeroport, douã angajate de la [organizaåie] urmau sã mã aætepte
acolo æi sã mã ducã undeva ... Nu mi-au spus mare lucru, de fapt.
Nu ætiam cã existã centre de primire, cum ar fi adãposturi. Nu ætiam
nimic despre asta.

Informarea victimelor despre drepturile æi opåiunile disponibile lor în åara de
origine, dându-se numele æi detaliile de contact pentru organiza åiile care pot
sã le ofere sprijin la întoarcerea acasã, este o cerinåã minimã (Kvinnoforum
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2003: 15). Pentru facilitarea æi pregãtirea referirii, în cazul în care este adecvatã
æi solicitatã de cãtre victimã, trebuie sã fie luatã în considerare de cãtre per -
sonalul de identificare, fie cã este vorba de autori tãåi, fie cã este vorba de
furnizorii de servicii. Opåiunea primirii în åara de origine de cãtre ONG-uri
sau de cãtre organizaåii internaåionale este, de asemenea, importantã.

În acelaæi timp, li se recomandã multor furnizori de servicii sã disemineze
informaåii despre asistenåa æi serviciile disponibile în reåeaua organizaåiilor
cu care colaboreazã decât sã comunice întreaga serie de posibilitãåi de asis -
tenåã din åara de origine. Victimele au primit adesea informaåii privind orga -
nizaåia (partenerã) care le va primi æi asista, æi nu li s-a dat o lista a diferiåilor
actori æi agenåii pe care le-ar fi putut contacta în caz de dificultate sau pentru
diferite nevoi de asistenåã. Mai mult, multe dintre informaåiile despre asis -
tenåã privesc doar agenåiile specializate în traficul de persoane æi nu includ
serviciile æi agenåiile cu caracter general, fie cã este vorba despre ONG-uri
sau organizaåii guvernamentale. Extinderea reåelei de agenåii de asistare este
foarte utilã, mai ales când persoanele vin din afara oraæelor mari æi a capitalei
æi au acces mai limitat la serviciile de asistare specializate. Pentru acest grup
åintã, informaåiile despre serviciile specializate ale statului sau despre ONG-uri
care activeazã în domeniul combaterii traficului de persoane vor fi mai
relevante pe termen lung. Este important, în egalã mãsurã, ca victimele sã
primeascã datele de contact ale poliåiei sau ale autoritãåilor din domeniu
în cazul în care se vor confrunta cu probleme la întoarcerea acasã.
Intervievãrile victimelor au evidenåiat de asemenea nevoia acestora de a fi
pregãtite din punct de vedere psihologic pentru întoarcerea în sânul familiei/
comunitãåii lor, pentru posibilele probleme cu care se vor putea confrunta
æi de a concepe o abordare eficientã a acestora. Informarea adecvatã devine
o componentã esenåialã în acest sens. O victimã a relatat cã, în ceea ce
privea repatrierea, era foarte neliniætitã:

Nimãnui nu-i pãsa de noi, ne-au cerut actele, au scris numele noastre,
ne-au spus cã ne vor trimite la [un oarecare loc], au despãråit bãrbaåii
de femei, atâta a fost tot. De trei ori pe zi, ne dãdeau ceva de mân -
care. Dar cine se mai gândea la mâncare? Nu ætiam ce voi face dupã
ce ajung din nou acasã, unde o sã plec. Nu puteam merge acasã la
pãrinåii mei pentru cã plecasem fãrã sã le spun nimic.

În anumite cazuri, este demn de menåionat cã victimele au fost informare,
dar stresul æi traumele suferite de cãtre victime le-au afectat capacitatea de
a procesa informaåiile privind repatrierea æi opåiunile de asistenåã ulte rioarã:
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Mi-au spus sã nu îmi fac griji. Mi-au explicat amãnunåit cum trebuie
sã mã comport la aeroport. M-au sfãtuit ca, în caz de pericol, sã
contactez poliåia. Nu-mi era teamã cã îi voi întâlni pe traficanåi la
aeroport. Mã îngrijoram foarte tare, însã, pentru cã nu ætiam cum
mã va primi soåul meu... Mi s-a spus cã mã va aætepta un asistent
social æi cã aceastã organizaåie îmi va acorda asistenåã. Mi-au spus
æi ce fel de asistenåã voi primi, însã, sincer, nu îi ascultam pentru cã
eram foarte neliniætitã. Mã rugam sã ajung acasã.

Acest lucru scoate în evidenåã nevoia de a avea materiale scris (într-un
limbaj corespunzãtor vârstei, în limba maternã a victimei æi adecvatã nivelul
de instruire de bazã) pe care victimele le pot consulta înainte æi dupã repatriere.

Tot în contextul informãrii victimelor, este importantã necesitatea ca infor -
maåiile oferite sã fie precise æi sã nu promitã opåiuni æi oportunitãåi irealizabile
în åara de origine. Spre exemplu, victimele trebuie sã cunoascã cu precizie
numãrul de zile cât va dura procesarea documentelor, pentru cã, astfel,
nu vor simåi cã au fost minåite æi pot sã se pregãteascã, din punct de vedere
psihologic, pentru întoarcerea acasã. Intervievarea victimelor a evidenåiat
faptul cã anumite agenåii specializate din åara de destinaåie au fãcut o serie
de promisiuni victimelor, în încercarea lor de a le liniæti æi de a le asigura în
privinåa viitorului lor. Însã, faptul cã aceste oportunitãåi nu au putut fi reali -
zate în åara de origine a generat probleme mai grave, inclusiv instalarea neîn -
crederii în agenåiile specializate (cf. Brunovskis and Surtees 2007). 

Transportarea æi repatrierea sunt asemuite traficului

Unele victime au explicat cã, pentru ele, etapa de transportare, în anumite
momente, se asemãna cu anumite componente ale experienåei lor de trafi -
care. Cum s-a întâmplat æi în etapa de recrutare æi traficare, procesul de
repa triere implicã plecarea înspre alte locuri, unde i se promite victimei ajutor
æi o viaåã mai bunã. Prin urmare, multe victime au mãrturisit cã s-au simåit
stresate pe durata deplasãrii, chiar æi atunci când au primit informaåii com -
plete cu privire la proces.

O altã victimã, traficatã cãtre æi, ulterior, asistatã în UE, a fost ajutatã,
pe durata procesului de repatriere, de o organizaåie în care ea avea deplinã
încredere. Totuæi, pânã în momentul repatrierii æi chiar pe durata acesteia,
a avut momente de suspiciune:

Când am ajuns la un alt aeroport, mã aætepta un bãrbat cu un semn
æi m-a întrebat dacã eu eram femeia care trebuie sã meargã la centrul
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din [capitalã]. Am spus da. Doar atunci m-am calmat. Mi-a spus unde
trebuia sã fac escalã, pentru cã nu era un zbor direct, æi doar atunci
am crezut cã nu mã înæelau. 

În acelaæi mod, o femeie care a fost însoåitã pânã la centrul de adãpostire
a povestit cã acest proces a fost, pentru ea, înfricoæãtor, pentru cã se temea
sã nu fie din nou traficatã. A acceptat asistenåa oferitã æi i s-au dat informaåii
complete despre cele ce urmau sã se întâmple la sosire. Totuæi, a mai spus
cã nu era convinsã pe deplin cã lucrurile se vor termina în felul acesta:

Nu ætiam sigur unde mã vor duce. Îmi era teamã cã mã vor duce
într-un apartament æi cã va trebui sã fac din nou toate lucrurile acelea.
Imaginile acelea mi-au revenit în minte. Apoi, inima a început sã-mi
batã mai repede din nou, îmi era din nou fricã. Mi-au spus cã pot
dormi în maæinã dacã vreau. Mã durea capul æi mi-au dat o pastilã.
Dupã aceea, mã gândeam cã mi-au dat ceva sã adorm, ca sã poatã
face ce vor... Am vrut sã scap de ei pe drumul spre [capitalã]. Ne-am
oprit la o benzinãrie. Aveam åigãri, dar am întrebat dacã pot ieæi sã-mi
cumpãr un pachet de åigãri. Mi-au dat voie. Am ieæit æi mã uitam
în jur sã vãd pe unde sã fug. Dupã aceea, m-am mai gândit æi mi-am
dat seama cã poliåia mã trimisese cu ei. Æi, în plus, unde era sã merg
dacã fugeam de ei?

O altã victimã traficatã în strãinãtate se temea pe durata deplasãrii de
la secåia de poliåie la centrul de adãpostire unde urma sã fie asistatã; se
temea cã, în schimb, va fi repusã în situaåia de trafic din care tocmai ieæise:

Îmi era fricã [în secåia de poliåie], dar numai stãteam jos în liniæte æi
mã rugam lui Dumnezeu. În douã sãptãmâni, un poliåist mi-a spus
cã voi fi dusã într-un alt loc. M-am speriat. Credeam cã mã vor duce
înapoi la proprietarul meu. Dupã aceea, am venit sã mã vadã un asis -
tent social care mi-a explicat cã voi fi dusã într-un centru specia lizat
de adãpostire a victimelor traficului de persoane.

Un alt studiu cuprinde observaåii similare care, în anumite cazuri, explicã
de ce anumite victime aleg sã refuze asistenåa oferitã lor.

În mod obiænuit, victimele traficului de persoane de tipul exploatãrii
sexuale sunt amãgite cu promisiuni false de a fi duse într-un loc unde
sunt, ulterior, exploatate. Deplasarea în sine poate i se parã victimei
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a fi suspectã. O victimã a spus cã a fost mutatã de poliåiæti de la o
secåie de poliåie la alta. Întrebatã cum s-a simåit æi ce a gândit pe durata
acestui proces, ea a explicat cã îi era teamã æi credea cã poate va fi
din nou traficatã; „Dupã aceea, m-au dus la secåia de poliåie din [oraæ
apropiat] æi, în acel moment, nu aveam încredere în ei. Cine ætie unde
mã vor duce. Când am vãzut semnul poliåiei, m-am simåit mai în largul
meu. Mi-au spus cã mã vor duce la secåie æi cã voi primi de mâncare
æi de bãut, cã mã voi putea relaxa æi cã nu trebuie sã nu mã îngrijorez,
pentru cã îi vor gãsi pe oamenii aceia“ (Brunovskis and Surtees 2007).

Repatrierea fãrã identificare

Este important ca victimele sã nu fie identificate vizibil ca persoane traficate
în cadrul procesului de repatriere. Notificarea autoritãåilor în åara de origine
a victimei nu este scutitã de apariåia unor probleme, deoarece victimele
pot fi stigmatizate ca imigranåi ilegali sau persoane traficate sau obligate
sã participe la acåiuni criminale. Statutul unei persoane ca victimã a traficului
de persoane nu trebuie comunicat de cãtre autoritãåile din åara de destinaåie
celor din åara de origine fãrã consimåãmântul victimei, mai ales când existã
cazuri de corupåie æi stigmatizare care pot avea implicaåii pe termen lung
pentru victima traficului de persoane.

În cadrul interviurilor, victimele au vorbit despre repatrierile cu identifi -
care care, pentru multe dintre ele, a reprezentat unul dintre cele mai stre -
sante aspecte ale procesului de referire. 

La controlul poliåiei la trecerea frontierei ... Au vrut sã întrebe despre
noi: „Sunteåi fete traficate? Cu cine aåi mers acolo?“ Dar o altã fatã a
spus cã nu e treaba lor æi apoi [directorul] a venit. Nu au mai spus nimic.

În ceea ce priveæte repatrierea cu identificare, cea mai adesea este criti -
catã utilizarea genåilor OIM care permite recunoaæterea victimelor de cãtre
angajaåii OIM la întoarcerea acasã sau în tranzit. Însã, acest lucru a creat
riscul ca victimele sã poatã fi recunoscute de cãtre traficanåi æi / sau ca
victime ale traficului de persoane (Kvinna til Kvinna & Kvinnoforum 2003;
Kvinnoforum 2003: 16). Politica OIM s-a schimbat în anul 2004 æi a impus
interzicearea utilizãrii acestor genåi din cauza potenåialelor probleme pe care
le poate ridica.30 Totuæi, intervievarea victimelor a evidenåiat cã anumite

30 Corespondenåã prin email cu Richard Danziger, Preæedintele Serviciului de Combatere
a traficului de Persoane, OIM, ianuarie 2007.
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ONG-uri folosesc în continuare mijloace similare de identificare a victimelor
pe parcursul procesului de repatriere – tricouri cu simbolurile organizaåiei,
semne distinctive, etc. Dat fiind cã multe organizaåii sunt cunoscute ca ONG-
uri care activeazã în domeniul combaterii traficului de persoane, aceste
practici pot determina identificarea involuntarã a victimelor.

Existã alte mijloace prin care victimele sunt sau pot fi identificate pe
durata procesului de repatriere, cum ar fi anumite semne sau note fãcute
pe documentele de cãlãtorie. Faptul de a fi deportat (æi de a primi o ætampilã
de deportare) din anumite åãri implicã faptul de a fi o persoanã traficatã.
Spre exemplu, femeile deportate din Italia în Nigeria sunt, în general, consi -
derate prostituate sau victime ale traficului de persoane æi au fost reåinute
la sosirea în Nigeria, au fost testate de virusul HIV æi li s-au înregistrat datele
personale pentru a preveni cãlãtoriile viitoare ale acestora în strãinãtate
(Pearson 2002: 60-61). Studiile aratã cã victimele sunt, de cele mai multe
ori, conætiente de importanåa faptului de a nu primi o ætampilã de deportare
în documentele lor de cãlãtorie:

L-am mituit pe poliåistul de la poliåia de frontierã care voia sã punã
ætampila cu „deportat“. Am scos cincizeci de dolari din buzunar æi
i-am spus „nu deportat“ æi nu a mai pus ætampila. Proprietarul meu
anterior mi-a spus cã dacã primesc ordin de deportare nu voi mai
putea pleca niciodatã [din åara mea]. Încã mã mai gândeam sã merg
într-o zi într-o åarã normalã æi sã îmi gãsesc un loc de muncã normal.

De asemenea, victimele pot fi „identificate“ pe baza hainelor pe care
le poartã în momentul repatrierii. Dacã victimele se întorc acasã purtând
hainele folosite în timpul exploatãrii lor sexuale, acest lucru poate fi uæor
remarcat de cãtre observatorii exteriori – la frontierã, de cãtre personalul
de transport æi de cãtre membrii familiei æi ai comunitãåii. Acest tip de repa -
triere cu identificare poate afecta pe termen lung refacerea æi reintegrarea
victimei, dat fiind stigmatul asociat, în majoritatea comunitãåilor, prostituåiei.
Multe åãri din regiune au practici sociale care stigmatizeazã prostituatele
æi, implicit, persoanele traficate pentru prostituåie. De exemplu, în Mol dova,
existã o practicã de identificare a „prostituatelor“ (æi, implicit, adesea a victi -
melor traficului de persoane) prin vopsirea poråilor acestora în negru. Aceastã
practicã este strâns legatã de prostituåie, pentru cã femeile care practicã
prostituåia sunt vãzute „murdare“; multe victime repatriate au fost supuse
acestei ostracizãri (Brunovskis and Surtees 2007). Întoarcerea acasã în „haine
de stradã“ poate genera, aæadar, astfel de reacåii sociale.
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În anumite cazuri, victimele pot fi recunoscute ca victime ale traficului
de persoane (sau criminale) dacã sunt escortate de cãtre un poliåist (în
uniformã). Numeroase victime au simåit cã prezenåa unui poliåist în uniformã
le marca în mod clar æi cã este nevoie de o formã mai puåin vizibilã de
escortã, cum ar fi ca poliåistul care le escorteazã sã fie îmbrãcat civil:

Doi poliåiæti m-au escortat pânã la aeroport. Ei împreunã cu un alt
tip. Dar nu mi-a plãcut, deoarece poliåiætii purtau uniformã æi m-au
însoåit prin aeroport. Oamenii din aeroport se uitau la mine ca la
un infractor. Mã uitam în pãmânt. Eram dezgustat/ã, ca æi cum aæ
fi omorât pe cineva.

Un pas important în procesul de refacere æi de reintegrare a victimei
este tocmai încercarea de a camufla procesul de repatriere. Pe lângã consi -
derentele descrise mai sus, trebuie avute, de asemenea, în vedere aspectele
mai puåin evidente, dar totuæi esenåiale ale „identificãrii“. De exemplu, o
marcã a traficului de persoane este faptul cã victimele se întorc acasã fãrã
nici un cadou pentru familiile lor. Cadourile mici pentru membrii familiei
victimei repatriate pot reduce, cel puåin temporar sau paråial, riscul ca victima
sã fie identificatã ca atare pe baza faptului cã se întoarce cu mâna goalã.

Importanåa repatrierii asistate

Multe victime acordã importanåã faptului cã au fost însoåite sau sprijinite
pe durata procesului de repatriere, mai ales dacã acestea nu au cãlãtorit
anterior sau nu cunosc procedurile de trecere a frontierei. Asistenåa oferitã
pe durata repatrierii creeazã un sentiment de siguranåã æi protecåie în cursul
unui proces care poate fi dezorientant æi confuz. În anumite cazuri, aceasta
poate presu pune ca victima sã fie escortatã pe toatã durata sau o parte a
cãlãtoriei:

Nu, [cãlugãriåa care m-a identificat] æi altcineva m-a însoåit. Am
cãlãtorit cu autobuzul. Pe drum, [cãlugãriåa] mi-a spus ce voi putea
face la centrul de adãpostire, cursuri sau æcoalã, æi cã dupã o vreme
voi putea sã îmi gãsesc un loc de muncã.

Un poliåist … m-a însoåit pânã în [åara mea de origine].. Nu ætiu cum
aæ fi trecut frontiera dacã nu m-ar fi ajutat. A explicat cã eram o
victimã a traficului de persoane æi nu am avut nici o problemã la tre -
cerea frontierei.
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Din [åara de destinaåie] pânã la aeroportul din [åara învecinatã] am
mers cu maæinã cu un æofer. Æoferul îæi prezenta permisul la fiecare
post de poliåie æi nu am avut nici o problemã. A fost foarte politicos,
m-a încurajat tot timpul spunându-mi sã nu-mi fie fricã. Æoferul mi-
a cumpãrat biletul æi a aæteptat pânã am urcat în avion. 

În anumite momente, chiar în cazul repatrierilor asistate, victimele se
pot confrunta cu probleme care sunt, pentru ele, deosebit de stresante,
mai ales dacã victimele nu au primit nici un sprijin en route sau la destinaåie.
O victimã care se întorcea în ESE dintr-o åarã UE a luat avionul spre casã,
dar trebuia sã facã o escalã într-un alt aeroport. Nefiind escortatã en route,
urma sã fie întâmpinatã æi asistatã în åara de tranzit. 

Nimeni nu m-a însoåit. Urma sã fiu aæteptatã de cineva de la [o orga -
nizaåie] în [åara de tranzit], dar nu m-a aæteptat nimeni. M-a cuprins
panica æi nu ætiam încotro sã o iau... Mi-am cumpãrat o cartelã de
telefon æi am sunat la [organizaåia] din [åara de destinaåie]. M-au
liniætit æi mi-ai explicat procedurile de îmbarcare. Am avut noroc
pentru cã una dintre fete era din [åara de destinaåie] æi mi-a spus
unde sã merg.

Chiar dacã multe dintre victimele intervievate au fost asistate pe durata
procesului de repatriere, un numãr mare dintre ele nu au fost. Acestea s-au
întors acasã singure, fãrã a fi asistate, un proces ce implicã numeroase riscuri
æi puncte de vulnerabilitate. Trebuie notat faptul cã acest lucru pare sã se
petreacã într-o foarte mare mãsurã. Victimele se confruntã cu o serie de
riscuri æi probleme pe durata procesului de repatriere (neasistatã). Pentru
ele, transportarea æi cãlãtoria – inclusiv cumpãrarea biletelor, pregãtirea
documentelor æi interacåiunea cu autoritãåile – pot fi foarte stresante. Chiar
dacã repatrierea s-a fãcut cu documente æi bilete legale, persoanele traficate
s-au confruntat cu o serie de probleme. O victimã a cãlãtorit spre casã cu
trenul, neînsoåitã, æi a fost hãråuitã de câåiva bãrbaåi în garã, lucru care a
necesitat intervenåia poliåiei:

Nu mi-a plãcut un lucru. [Directorul] mi-a cumpãrat un bilet æi m-a
lãsat în garã. Dupã aceea, niæte tipi au venit la mine æi au insistat sã
merg cu ei la un hotel. M-am speriat æi am început sã strig. Poliåistul
din garã s-a apropiat æi m-a rugat sã vorbesc. Era prima datã când
dãdeam o declaraåie... [Directorul] îmi spusese sã nu îmi fie fricã de
nimeni. În caz cã se întâmpla ceva, trebuia sã merg la poliåie... Da,
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mi-am fãcut griji [pentru repatriere]. Îmi era teamã cã se vor lua de
mine persoanele care au de-a face cu fetele de pe tren.

În cazul în care victimelor li s-a cerut sã rezolve problemele legate de
situaåia lor ilegalã în strãinãtate, de intrarea / ieæirea ilegalã sau de cãlãtoria
ca minor, gradul de anxietate æi de risc a crescut simåitor. Un minor, trimis
de asistenåii sociali neînsoåit peste graniåã în åara vecinã, a mãrturisit cã a
fost foarte îngrijorat pentru acest proces: „Nu mã simåeam bine cã plecam,
îmi era teamã æi nu eram în largul meu. Cel mai fricã mi-a fost la frontierã,
ce fãceam dacã unchiul meu nu era acolo, era singurul lucru de care mã
temeam“. O altã victimã a declarat: „Da, mã temeam cã voi fi coborâtã
din tren. Nu ætiam nimic, nu ætiam ce voi rãspunde la întrebãrile poliåiætilor
de frontierã. Nu aveam bani ca sã-mi cumpãr un alt bilet“.

Unele victime s-au confruntat, într-adevãr, cu astfel de probleme. Repa -
trierile fãrã asistare presupun faptul cã anumite victime au fost etichetate
ca „infractori“, æi nu ca victime, fiind, prin urmare, supuse altor probleme
æi pedepse.

Nu am fost asistatã. Când m-am întors din strãinãtate, aveam doar
un certificat de la [poliåia din åara respectivã] care confirma faptul cã
nu aveam documente ... la graniåã, am fost coborâtã din tren împreunã
cu copilul mei. Ne-au åinut în zona de frontierã æi ne-au interogat.
Am început sã plâng, le-am povestit prin ce trecusem ... i-am implorat
sã mã lase sã merg acasã ... m-au åinut acolo o bunã bucatã de vreme
pânã când a intrat æeful poliåiei de frontierã. Le-a ordonat sã mã lase
sã plec æi am plecat. [S-au comportat cu mine] foarte urât. Cu sigu -
ranåã, unii dintre ei æi-au bãtut joc de mine æi de naåionalitatea mea.
Sunt [minoritate etnicã]. Poliåiætii de frontierã mi-au spus: „Nu ne
mai spune basme, stai aici cu noi æi vei face bani aici, la graniåã“.

[În aeroport] era un birou unde am dat declaraåia... [Dupã aceea, poli -
åistul] m-a chemat. Pentru tot prin ce trecusem, mi-a dat o amendã
de [300 €] ... Mi-au reåinut paæaportul pe un an.

Alte victime, încercând sã se întoarcã acasã trecând frontiere interna -
åionale au fost arestate æi reåinute. Un bãrbat a explicat cum, dupã ce a ieæit
din situaåia de trafic, a fost arestat când încerca sã treacã frontiera ilegal,
încercând sã se întoarcã acasã. Deæi a povestit poliåiei æi autoritãåilor statale
ce i se întâmplase, nu i s-a arãtat deloc clemenåã. Totuæi, anumitor victime
li s-a îngãduit sã treacã frontiera în ciuda faptului cã nu deåineau documente,
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dupã ce au relatat faptul cã fuseserã exploatate. Chiar dacã nu au fost oprite,
nici ele nu au fost asistate în nici un mod: „El [un strãin serviabil] a vorbit
cu niæte oameni de la frontierã æi le-a explicat ce mi se întâmplase. Poliåiætii
de frontierã m-au lãsat sã trec graniåa fãrã paæaport. Omul acela mi-a dat
[o sumã de bani] æi am putut sã ajung în [capitalã] cu autobuzul“.

Repatrierea fãrã asistare poate fi de asemenea complicatã dacã este pusã
în pericol siguranåa victimei. Numeroase victime au mãrturisit cã se temeau
de traficanåii lor æi încercau imediat sã ajungã acasã. Existã pericolul ca victi -
mele sã fie urmãrite de cãtre traficanåii lor pentru a se rãzbuna, pentru a
le captura sau pentru a le re-trafica. O femei traficatã pentru prostituåie
într-o åarã UE a fost ajutatã sã iasã din situaåia de trafic de cãtre un client. 

Într-o searã, am fugit æi am rãmas o sãptãmânã la el. [Traficanåii] au
aflat cã locuiam cu el. Pentru cã nu aveam paæaport, am mers la amba -
sadã, am obåinut documente de cãlãtorie æi m-am întors acasã cu
autobuzul ... Clientul a plãtit pentru mine. Nu aveam bani deloc când
am fugit. Clientul mi-a dat bani æi mi-a cumpãrat haine. Nu voiam
sã merg la poliåie, îmi era fricã. Dar credeam cã, într-un fel sau altul,
tot o sã îmi facã rãu. Dacã æi-ar da seama cã m-am întors acasã, ar
vrea sã mã ducã înapoi æi sã îmi facã rãu.

Anumite metode de repatriere fãrã asistare – în special deportarea –
pot contribui la accentuarea stãrii de vulnerabilitate. 

Ne-au urcat ca pe animale în maæina poliåiei æi ne-au dus la secåia
de poliåie.

Nimeni nu fãcea treaba asta [asistarea victimei] acolo. Nu era un
centru de asistare, era un centru de refugiaåi. Te trimiteau cu poliåia
la un avion æi asta era tot. I-au dat pilotului toate actele mele, paæa -
portul meu æi mi-au spus cã le voi primi înapoi în [aeroport].

Agenåiile de asistare din ESE æi victimele au fãcut notã de anumite cazuri
de deportare a persoanelor traficate.31 O problemã legatã de repatrierea
neasistatã – fie cã e vorba de deportare sau de situaåia în care victima se

31 De exemplu, numeroase femei din Bulgaria au fost extrãdate; 2978 au fost deportate
din åãrile UE în 2003 æi 2908 au fost deportate în 2004, dintre care un procent semnificativ
au fost victime ale traficului de persoane. Poliåia de frontierã a estimatã cã un procent de
10% din femeile deportate ar fi putut fi victime ale traficului de persoane, care, însã, nu au
fost identificate ca atare înainte de a fi deportate din UE (Surtees 2005: 167).
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întoarce singurã – este faptul cã victimele nu sunt, de cele mai multe ori,
conætiente de posibilitãåile de asistare æi poate nu cunosc sau nu au acces
la programele de asistare. Este destul de comun ca, în anumite åãri din ESE,
victimele care se întorc singure sã rãmânã o vreme acasã înainte de a solicita
asistenåã.

Crearea unui proces de repatriere cu acordarea sprijinului æi protecåiei
adecvate necesitã o atenåie deosebitã pentru nevoile personale ale fiecãrei
victime, inclusiv pentru starea psihologicã æi capacitatea de a gestiona etapa
de transportare. Minorii trebuie sã fie întotdeauna însoåiåi æi sprijiniåi pe
durata repatrierii.

Interogatoriul æi tratamentul necorespunzãtor

Pentru multe victime, trecerea frontierei a reprezentat partea cea mai stre -
santã a procesului de repatriere. Unele victime au fost oprite æi interogate
la punctele de trecere a frontierei, o experienåã neplãcutã care le-a fãcut sã
se simtã dezorientate. Trebuie menåionat faptul cã astfel de „interviuri“/
„interogatorii“ au avut loc chiar dacã victimele au fost identificate ca victime
ale traficului de persoane æi documentele lor de cãlãtorie, precum æi detaliile
legate de transportare erau legale:

Când am ajuns la [destinaåie], am fost reåinutã de poliåie. Au început
sã îmi punã întrebãri, m-au pus sã relatez în scris ce mi se întâmplase.
Dupã aceea, m-au dus la o bazã militarã æi, din nou, a trebuit sã scriu
ce mi se întâmplase. Totul a durat o jumãtate de zi. Mi-au dat ceva
de mâncare, dar nu voiam nimic. L-am sunat pe fratele meu, care
lucreazã în armatã, æi l-am rugat sã vinã sã mã ia. Apoi, a venit æi m-
a luat de acolo.

Nu ætiam cã trebuie sã trec pe la poliåia din [aeroport]. Le-am cerut
paæaportul femeilor din avion, dar mi-au spus cã era la poliåistul de
acolo. L-am întrebat pe poliåistul care se afla în capãtul scãrilor, el
m-a întrebat cum mã cheamã æi i-am rãspuns. Mi-a spus cã trebuie
sã merg cu el pentru cã trebuiau completate o serie de documente
pentru cazul meu. L-am urmat, m-a trimis apoi la comisariatul local.
Acolo, au început sã mã întrebe, „ce åi s-a întâmplat“ æi o mie de
alte lucruri, „cine te-a trimis [în strãinãtate]“, „ce ai fãcut acolo“. Nu
am vrut sã rãspund, de ce sã rãspund. Trebuia sã le spun lor ce mi
se întâmplase cu zece ani în urmã? ... [El] åipa, „Cine te-a trimis [în
strãinãtate]“, „ce ai fãcut“, „ce cãutai la graniåa unde te-au prins“.
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Am coborât din avion æi poliåistul acela ... m-a dus în altã parte decât
pe ceilalåi pasageri. Mã întrebam unde mã duce. Poliåistul a dat
documentele mele unei alte persoane. Îmi era fricã. Apoi, un ...
poliåist s-a apropiat de mine. Mi-a luat actele æi mi-a spus: „Vino cu
mine!“ Am întrebat: „Unde mã duceåi?“ ... I-am spus cã nu fãcusem
nimic. „E o greæealã. Nu am fãcut nimic. Nu ætiu ce credeåi despre
mine, dar chiar nu am fãcut nimic“. Mi-a rãspuns: „Ætiu cã nu ai vrut
sã o faci, ca toate celelalte! Ætiu unde ai fost æi ce voiai!“ Plângeam
în hohote. Nu mai ætiam ce sã îi spun. Cum sã îl fac sã mã creadã?
Cum sã îi explic ce se întâmplase? Æi el mergea înainte, bombãnind
din când în când: „O sã vezi“. M-a dus la ghiæeu. Niæte oameni mã
întrebau ceva. Am semnat.

O altã victimã a spus cã a fost reåinutã trei zile de poliåie, pentru a fi
interogatã cu privire la experienåa ei legatã de traficare:

Ne-a luat poliåia. Ne-au interogat. Nu numai pe mine, ci pe toate fetele
cu care eram în avion. Când mi-a venit rândul, m-au întrebat cum
am ajuns în [åara de destinaåie], le-am spus cã ajunsesem acolo cu
barca. M-au mai întrebat cu cine; aæ fi pus în pericol vieåile mai multor
persoane dacã aæ fi dat acele informaåii. Le-am spus cã nu vreau sã
rãspund æi cã vreau sã merg acasã la familia mea. Douã ore au stat
în jurul, întrebându-mã numele persoanei care mã dusese în [åara de
destinaåie]. Rãspunsul meu era acelaæi „Nu vã spun asta“. Dupã aceea,
au sunat la poliåia din oraæul meu æi le-au cerut celor de acolo sã îi
informeze pe pãrinåii mei sã vinã sã mã ia de acolo. Tatãl meu a sosit
dupã trei zile... Trei zile, înconjuratã de poliåiæti care nu conteneau
sã mã interogheze. Singura lor grijã era aceea de a scoate de la mine
numele tipului. Nu le pãsa de mine pentru cã singurul lucru care îi
intereseazã pe poliåiæti este acela de a le face pe fete sã denunåe. Nu
îi intereseazã ce li se poate întâmpla fetelor dacã fac acest lucru, chiar
nu le pasã. Dar mã gândeam la mai mult de atât. Mã îngrijora în primul
rând siguranåa pãrinåilor mei, abia apoi a mea.

Faptul cã victimele au fost aæteptate de reprezentanåi ai agenåiilor specia -
lizate, cum ar fi asistenåi sociali sau personalul centrelor de adãpostire a
victimelor, a contribuit la evitarea unor astfel de dificultãåi:

Îmi aduc aminte cã acolo, în faåa cabinei poliåistului, se afla [directorul
ONG-ului] care se aætepta. Æi mi-am spus cã nu se poate sã fie ea.
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Apoi, ne-a întrebat dacã noi eram fetele care veneau din [åara de
destinaåie]. La controlul poliåiei, la trecerea frontierei, pânã a sosit
[directorul], poliåiætii voiau sã ne întrebe: „Sunteåi fete traficate? Cu
cine aåi mers?“ Dar o altã fatã le-a spus cã nu e treaba lor æi, dupã
ce a sosit [directorul], nu au mai spus nimic.

În acelaæi mod, o victimã repatriatã a mãrturisit cã intervenåia persona -
lului de la centrul de adãpostire care urma sã o primeascã a fost esenåialã
în relaåia ei cu poliåia de frontierã æi cã, într-adevãr, a schimbat atitudinea
acestora faåã de ea:

Apoi, mi-a venit mie rândul æi i-am dat poliåistului documentele mele
de cãlãtorie æi doar s-a uitat la mine. M-a întrebat unde este paæapor -
tul meu, de ce am fost în [UE] æi i-am spus cã îl pierdusem în timp
ce eram în [UE]. Mi-a dat înapoi documentul de cãlãtorie æi s-a uitat
la mine cu suspiciune, apoi a început sã îmi punã întrebãri – de ce
ai fost acolo – cu alte cuvinte, lasã poveætile. I-am spus cã nu trebuie
sã discut cu el æi sã meargã sã caute douã fete care duceau o geantã
cu [numele ONG-ului] pe ea. Mã aæteptau pe mine. Apoi, el a spus,
„Mai întâi, va trebui sã discuåi cu mine æi abia apoi poåi vorbi cu
psihologii æi doctorii care te aæteaptã“. Am început sã plâng æi sã devin
istericã... Între timp, femeia [de la centrul de adãpostire] a sosit æi s-
a prezentat, spunând unde lucreazã æi cã venise sã mã ducã acasã,
cã totul fusese pregãtit de ei. Æi-a dat seama apoi de ce eram acolo
æi a spus cã trebuie sã mã interogheze, însã fãrã nici o presiune, fãrã
sã fie nevoie sã spun nume, pur æi simplu sã le spun de ce nu aveam
paæaport æi de ce petrecusem atâta timp acolo. Apoi, am vorbit cu ei.

Repatrierea întârziatã a victimelor strãine

Pentru multe victime, perioada premergãtoare repatrierii a fost îndelungatã;
în anumite åãri, persoanele traficate trebuie sã aætepte pânã ce le sunt pro -
cesate documentele, pânã ce sunt fãcute aranjamentele privind transpor -
tarea, se iau declaraåii æi sunt realizate alte proceduri. Multe victime au resimåit
aceastã perioadã de aæteptare ca fiind foarte stresantã:

Aæteptarea mã omora. Aæteptasem atâta vreme. Au spus cã se va
întâmpla. În scurt timp, apoi peste 20 de zile, va fi aæa æi dincolo.

M-a deranjat pentru cã a trebuit sã aætept prea mult timp.
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Faptul cã multe din aceste victime au fost åinute în centre de adãpostire
închise – fãrã posibilitatea de deplasare æi cu o serie de alte restricåii – a
contribuit la amplificarea stresului multor beneficiari. 

Mi-ar fi prins bine sã ies puåin, dar am înnebunit stând închisã acolo
douã luni æi jumãtate.

În cazul unor victime, întârzierile par a fi fost legate doar de procesarea
documentelor, un proces care ar putea fi grãbit prin cooperarea cu autori -
tãåile din åara de origine æi cele din åara de destinaåie.

Am stat în centrul de adãpostire patru luni. Au spus, procurorul a
spus cã voi pleca într-o lunã. Dacã e aæa, m-am gândit, o lunã trece
repede. Credeam cã voi fi prima care pleacã, pentru cã eram din
aceeaæi åarã. Dar nu a fost aæa... Fetele din alte åãri erau înnebunite,
au început sã facã zarvã, era un haos. Angajata de la centru, care
era probabil în contact cu poliåia, a reuæit sã le trimitã mai repede. 

Când începusem sã o iau razna, le-am spus femeilor acelora: „Hai -
deåi, verificaåi o datã documentele de cãlãtorie“.

Æi, cum a relatat o victimã, nu ætia niciodatã cu siguranåã ce anume cauza
întârzierile, deoarece primea foarte puåine explicaåii de la angajaåii centrului
de adãpostire sau de la poliåie:

Nu, nu a fost [clar de ce am stat atât de mult]. Am întrebat de ce.
Am întrebat de mai multe ori. Au spus cã dura atât de mult pentru
cã verificau sau pentru cã nu erau gata documentele de cãlãtorie.
Am spus cã aæa ceva nu se poate, cã nu poate dura trei luni pregãtirea
documentelor. În trei luni, pot pregãti zece documente de cãlãtorie.

În alte cazuri, însã, întârzierile se datorau, se pare, implicãrii unor demer -
surile legale, deæi modul în care æi motivul pentru care se întâmpla acest
lucru nu era întotdeauna clar. În cazul unei femei care se afla în centru de
aproape cinci luni, nici victima nici angajaåii centrului nu au putut explica
de ce repa trierea ei întârzia atâtea luni. Într-un alt caz, o victimã a stat într-un
centru închis vreme de doi ani æi jumãtate cu copilul ei în timp ce erau
procesate documen tele de custodie æi se urmau procedurile legale care se
impuneau cazului ei. Æi de aceastã datã, întârzierile nu se potriveau cu timpul
de procesare normal.
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Anumite repatrieri au fost întârziate de cãtre procedurile extrem de birocra -
tice. Un bãrbat – reåinut æi închis pentru cã trecuse ilegal frontiera – s-a
confruntat cu multe dificultãåi când a fost, în cele din urmã, eliberat. Cazul
lui ilustreazã problemele ridicate de procedurile birocratice care întârzie în
mod nejustificat æi, ulterior, împiedicã repatrierea:

N-am ætiut nimic [despre posibilitatea de a obåine documente noi].
Mi-au spus cã singura posibilitate de a-mi recupera paæaportul era
aceea de a-i gãsi pe cei care ne-au exploatat ... Înainte sã fim eliberaåi
din închisoare, au mers din nou în locul în care fuseserãm exploataåi,
dar nu au gãsit pe nimeni. Am fost eliberaåi din închisoare. Conform
prevederilor legale, statul ar fi trebuit sã ne dea o sumã de bani care
sã ne permitã sã ne întoarcem în åara noastrã. Am primit niæte docu -
mente cu care urma sã scoatem bani de la o bancã. Însã, la bancã,
au refuzat sã ne dea banii pentru cã nu aveam acte. Ne-am întors
la închisoare, dar directorul instituåiei ne-a spus cã nu ne poate ajuta.
Ne-a mai spus cã trebuie sã ne descurcãm singuri. Æi din nou am ajuns
la trecerea frontierei. Poliåiætii de frontierã ne-au spus cã vor încerca
sã îi sune pe colegii lor de la cealaltã frontierã pentru ca sã ni se
permitã sã trecem graniåa fãrã acte de identitate pe baza certificatului
eliberat de închisoare. Am aæteptat douã ore, dupã care ni s-a spus
cã nu ne vor permite sã trecem frontiera fãrã documente în regulã.

Întrebat dacã se gândise sã apeleze la serviciile ambasadei, a rãspuns
cã nu: „Nici nu ne gândeam cã aæa ceva este posibil. Dacã aæ fi ætiut, aæ fi
mers cu siguranåã [în capitalã] ca sã îmi obåin documentele. Dar n-am ætiut.
Æi nimeni nu ne-a spus“. În cele din urmã, a mai încercat o datã sã treacã
frontiera ilegal:

Am mers la un alt punct de trecere al frontierei, pe unde trec toate
autobuzele æi autovehiculele. Am mers la aproximativ 14 kilometri
de vamã æi am trecut ilegal graniåa în timpul nopåii. Am trecut canalul
înot ... Apa era destul de rece, dar am reuæit... Îmi era fricã, dar ce
era sã facem?

Întârzierea repatrierii victimelor provoacã stres æi tensiune inutilã æi este
o problemã demnã de a fi serios luatã în considerare. În acest ultim caz,
întârzierea procedurii de repatriere a ridicat æi riscuri fizice æi putea duce la
apariåia unor complicaåii de ordin legal.
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Evaluãrile de risc æi elemente de siguranåã

Victimele traficului de persoane pot fi urmãrite de traficanåii lor pentru a se
rãzbuna sau pentru a le readuce în situaåia de trafic æi a le exploata. În anu -
mite åãri, se ætie cã traficanåii încearcã sã intercepteze victimele en route –
la trecerea frontierei când sunt deportate sau la sosirea în åara de origine.
Repatrierea poate reprezentat un pericol dacã membrii familiei æi prietenii
victimei au fost ameninåaåi, dacã infractorul face parte din mediul social
al victimei æi / sau ætie unde locuieæte victima, dacã persoana traficatã este
marginalizatã din punct de vedere social, dacã guvernul nu poate sau nu
doreæte sã ofere protecåie, etc. (OSCE/ODIHR 2004: 81). În anumite cazuri,
aceasta înseamnã cã victima nu trebuie sã se întoarcã acasã; în alte cazuri,
acest lucru presupune ca victima sã fie escortatã la întoarcerea acasã æi sã
fie luate, în acelaæi timp, mãsuri de protecåie în åara de origine. Numeroase
victime erau îngrijorate cu privire la procesul de tranzit æi repatriere pentru
cã se temeau sã nu fie interceptate de traficanåi, sã nu fie re-traficate sau
sã se întâlneascã cu traficanåii lor acasã. Una dintre victime a explicat, „Ce
pot sã spun, eram îngrozitã. Nu voiam sã mã întorc în [åara mea de origine].
Ætiam cã persoanele de care scãpasem mã vor omorî“. 

În majoritatea interviurilor realizate, victimele au ajuns acasã în siguranåã.
Însã multe dintre ele s-au confruntat cu probleme en route æi / sau la sosire.

Îmi era teamã cã æansele de a fi prinsã erau mai mari în [capitalã], în
garã. Pentru a evita riscul de a fi prinsã de [traficanåi] în gara din
capitalã, am coborât din tren cu o staåie mai repede [cam la 20 de
kilometri de capitalã]. Nu aveam bani la mine. Am mers pe jos o bucatã
de drum, apoi am luat un troleibuz. Eram murdarã, toatã lumea se
uita la mine. Îmi era ruæine ... [Când am ajuns acasã] traficanåii mã
aæteptau deja. Åipau la mama mea, la mine. Nu puteam spune nimic.
M-au ameninåat cã mã omoarã dacã nu merg înapoi.

Multe victime au povestit cã au fost pregãtite pentru potenåialele probleme
care puteau sã aparã en route æi pentru modul sã le aborda. În astfel de
cazuri, se pare cã s-a efectuat un fel de evaluare a riscului (deæi adesea
neoficial) æi li s-a spus victimelor cum sã reacåioneze în cazul unor asemenea
probleme. Dupã cum a explicat o victimã, „Mi s-a spus sã nu-mi fac griji.
Mi-au explicat amãnunåit cum sã mã comport la aeroport. Au spus cã, în
caz de pericol, pot sã mã adresez poliåiei“.

Evaluãrile de risc s-au efectuat pentru foarte puåine victime, cel puåin
din câte ætiau victimele. Acest lucru este adevãrat chiar în cazul în care au



Repatrierea æi procesul de referire a persoanelor traficate 133

fost, ulterior, identificate, riscuri grave. Schimbul limitat de informaåii dintre
numeroasele agenåii din åara de origine æi cea de destinaåie pare sã fie un
obstacol pentru efectuarea sistematicã a evaluãrii riscurilor. Mai mult, proto -
coalele de evaluare sistematicã æi standardizatã a riscurilor, în general, lipseæte
æi sunt rar implementate. Evaluarea riscurilor repatrierii este deosebit de
importantã mai ales în cazul în care victimele pot reintra în situaåia de a fi
exploatate sau de a deveni vulnerabile sau dacã familiile au fost complice
la traficarea lor. O minorã a fost trimis acasã fãrã nici o intervenåie din partea
asistenåilor sociali din cadrul agenåiilor statului sau din cadrul ONG-urilor,
în ciuda faptului cã fata fusese traficatã anterior de cãtre mama ei æi fusese
abuzatã de tatãl ei vitreg:

Voiam sã rãmân mai mult [la centru], dar mama nu mi-a dat voie...
Aæ fi stat acolo mai mult timp, dupã ce îmi fãcuse [mama] ... Sunt
sigurã cã nu m-aæ fi întors acasã. Tatãl meu vitreg mã abuza. Nu m-aæ
fi întors.

Totuæi, evaluarea riscurilor nu este esenåialã doar în cazul minorilor. Un
bãrbat victimã traficat în UE a reuæit sã iasã din situaåia de trafic æi a mers
direct la poliåie. A dat o declaraåie împotriva traficanåilor sãi æi, apoi, s-a întors
acasã, foarte repede æi fãrã a acorda atenåie posibilelor probleme legate de
siguranåã ridicate de repatrierea sa. Trebuie menåionat cã acest bãrbat a
fost de atunci ameninåat în repetate rânduri de cãtre traficanåii sãi, a trebuit
sã locuiascã în diferite locuri pentru a se ascunde de exploatatorii sãi.

În anumite situaåii, victimele nu trebuie repatriate în åãrile lor de origine –
unde sunt în pericol sau vor fi nevoite sã se confrunte cu stigmatizare sau
discriminare. Unora dintre victimele intervievate ar fi trebui sã li se permitã
sã rãmânã în strãinãtate, cel puåin temporar, din cauza problemelor æi posibi -
lelor riscuri legate de repatrierea lor. Faptul cã numeroase victime sunt în
prezent sub protecåia statului în åara lor de origine æi altele aæteaptã sã se
restabileascã în strãinãtate vine în sprijinul importanåei unei evaluãri serioase
a riscurilor æi a opåiunilor de a locui în strãinãtate.

Primirea în åara de origine

Pentru multe victime, experienåa primirii acasã la întoarcere nu a fost deplin
pozi tivã, deæi motivele acestei stãri de anxietate variazã de la caz la caz. În
anu mite situaåii, victimele erau îngrijorate din cauza absenåei unei primiri –
nu au fost aæteptate de o organizaåie æi au fost nevoite sã se confrunte singure
cu autoritãåile sau nu au dispus nici o opåiune de asistare. În alte cazuri,
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însã, primirea a fost un moment stresant tocmai din cauza modului în care
au fost primite de respectivele agenåii æi instituåii. O minorã repatriatã a
descris modul în care a fost predatã de cãtre poliåia de frontierã ONG-ului
care urma sã îi acorde asistenåã:

Acel [poliåist] de la ghiæeu mi-a spus: „Va fi bine, semneazã aici“. Am
semnat. „Unde o sã merg?“ Mi-a spus: „Te voi preda lor“. „Care lor?“,
am întrebat. Apoi, au apãrut patru tipi în tricouri negre... Scria [numele
ONG-ului] pe tricouri, dar nu l-am vãzut. În momentul acela, nu am
mai vãzut nimic... Eram la mijloc, doi în faåa mea, doi în spatele meu...
Mã åineau strâns. Am fugit din toatã situaåia aceea la mama mea.

O altã problemã legatã de primirea victimelor a fost reacåia acestora la
prezenåa membrilor familiei, când s-au întors. Un asistent al unei agenåii
specializate a descris aceastã situaåie, „Uneori, sunt æi rudele prezente la
aeroport æi le e teamã sã spunã tot, iar apoi refuzã sã mai vinã cu noi. De
obicei, victimele spun cã au fost în închisoare sau cum altfel sã explice faptul
cã nu au trimis bani sau cã nu au sunat?“ (Brunovskis & Surtees 2007)

O chestiune importantã privind primirea este cine informeazã familia
victimei despre repatriere æi ce le îndreptãåeæte pe victime sã pãstreze
confidenåialitatea întoarcerii lor. O victimã minorã a fost aæteptatã de mama
ei æi de rude la aeroport, la întoarcere, deoarece nu fusese consultatã în
aceastã privinåã înainte de repatriere:

În dezastrul acela, am vãzut-o pe mama ... Nu ætiu [cine a informat
familia mea]. Ætiu doar cã mama mã aætepta... Nu ætiam cã familia
mea ætie.

Dat fiind faptul cã, se pare, nu fusese efectuatã nici o evaluare a riscului
sau a familiei înainte de repatrierea victimei (cel puåin, nu o evaluare care
sã o fi implicat pe victimã), informarea membrilor familiei ar putea sã punã,
din nou, victima în pericol. Familia fetei nu a fost implicatã în traficarea
acesteia, însã, în acel moment, acest lucru nu era ætiut de agenåia care urma
sã o primeascã.

5.4. Rezumat

Repatrierea în condiåii de siguranåã æi în condiåiile respectãrii demnitãåii
victimelor implicã o serie de activitãåi æi, dacã astfel de proceduri nu sunt



urmate, repatrierea poate pune victimele în pericol. Acest lucru poate duce,
în anumite cazuri extreme, chiar la (re)traficarea victimei.

Vorbind despre repatriere æi referire, victimele au mãrturisit cã au trãit
emoåii neplãcute æi au avut reacåii negative – teamã, anxietate, dezamã -
gire, stres æi frustrare, stare de nervozitate æi confuzie – care nu au fost
cauzate doar de procesul de repatriere în sine, ci æi de modul în care acesta
s-a desfãæurat. În acelaæi timp, victimele au trãit æi stãri pozitive legate de
repatriere, inclusiv nerãbdare æi uæurare, cât æi sentimente de siguranåã æi
protecåie. Multe victime au trãit simultan stãri contradictorii, simåindu-se
în acelaæi timp fericite æi uæurate cã se vor întoarce acasã, dar æi îngrijorate
æi neliniætite, pentru cã nu ætiau ce le aætepta acasã. 

Victimele s-au confruntat cu o serie de probleme pe durata procesului
de repatriere, probleme care au apãrut înainte de plecare, în tranzit æi/sau
la sosirea acasã. Aceste probleme includ lipsa accesului la informaåii complete
æi cuprinzãtoare privind procesele de repatriere æi referire; faptul cã transpor -
tarea se aseamãnã uneori cu transportarea suferitã în cursul traficãrii;
importanåa repatrierilor asistate fãrã identificare; interogãrile æi tratamentul
necorespunzãtor al autoritãåilor în etapa de tranzit sau la sosirea acasã;
repatrierea întârziatã a victimelor strãine; probleme privind evaluãrile adec -
vate æi corespunzãtoare ale riscurilor æi elementele de siguranåã; æi experien -
åele neplãcute æi, uneori, stresante suferite la primirea æi referirea în åara lor
de origine.



6. Asistenåa æi protecåia 
persoanelor traficate 

Acordarea de asistenåã æi protecåie adecvatã æi corespunzãtoare persoanelor
traficate este un element vital în stabilizarea imediatã a acestora æi în vederea
recuperãrii pe termen lung æi re/integrãrii acestora în societate. Astfel, diferi -
tele aspecte ale asistãrii æi protecåiei au reprezentat elemente centrale în
dis cuåiile purtate cu victimele, acordându-se o atenåie deosebitã experienåelor
individuale trãite de acestea atât în strãinãtate, cât æi în åara lor de origine.
Pentru a înåelege mai bine aceste experienåe, studiul de faåã se concentreazã
pe trei domenii principale – cum au fost asistate æi protejate persoanele
traficate, cum s-au simåit acestea pe durata asistãrii æi care au fost, din
punctul lor de vedere, problemele sau bunele practici. Obiectivul a fost acela
de a ne asigura cã observaåiile æi recomandãrile privind asistarea æi protecåia
sunt bazate pe experienåele trãite æi pe opiniile persoanelor traficate.

Victimele au fost traficate cãtre æi prin numeroase åãri de destinaåie æi,
prin urmare, experienåele lor sunt cât se poate de diferite æi ilustreazã întreaga
situaåia dincolo de graniåele ESE. Mai mult, diversitatea mediilor din care provin
æi a situaåiilor de trafic în care s-au aflat presupune numeroase nevoi de
asistare æi protecåie. Persoanele traficate au fost intervievate în diferite etape
ale asistãrii – de urgenåã æi pe termen lung, sprijin orientat spre reintegrare.
În ciuda diferenåelor dintre åãri – cele de ordin social, economic, politic æi
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cultural – în discuåiile cu victimele au apãrut frecvent aceleaæi teme æi pro -
bleme privind modul în care acestea percep, înåeleg æi trec prin procesul de
asistare æi protecåie.

6.1. Cum au fost asistate æi protejate persoanele traficate

Numeroase ONG-uri, organizaåii internaåionale æi organizaåii guvernamen -
tale, atât din åãrile de destinaåie æi de tranzit, cât æi din åãrile de origine, acordã
asistenåã æi protecåie. Anumite servicii de asistare a victimelor sunt strict legate
de traficul de persoane (cum ar fi cele acordate de agenåiile specializate de
combatere a traficului de persoane), altele nu. Calitatea æi dimensiunea
acestor servicii variazã de la o åarã la altã æi chiar de la o agenåie la alta. 

În åãrile de tranzit æi în cele de destinaåie, serviciile de asistenåã au fost
acordate în general pe termen scurt pentru victimele strãine, deæi acest lucru
s-a schimbat într-o oarecare mãsurã prin introducerea opåiunii, pentru victi -
mele strãine, de a obåine un permis de æedere temporarã în anumite åãri.
Serviciile de asistenåã erau acordate, de regulã, la centru de adãpostire (de
obicei, dar nu exclusiv, centre închise) æi erau de tipul serviciilor de urgenåã,
vizând stabilizarea æi repatrierea victimelor. Pe de altã parte, asistenåa acordatã
în åãrile de origine implicã strategii de asistare atât pe termen scurt, cât æi
pe termen lung, æi vizeazã, în principal, sprijinul pentru reintegrare. Acest tip
de asistenåã se acorda, în mod general, tot în cadrul unui centru de adãpostire,
cel puåin pe durata etapelor iniåiale de sprijin, având drept obiectiv pe termen
lung (re)integrarea persoanei în cadrul familiei æi / sau al comunitãåii.

Pentru anumite victime, dupã ce li se acordã mai întâi asistenåã în åãrile
în care au fost identificare, urmeazã, de cele mai multe ori, asistenåa la domi -
ciliu. Însã, dat fiind faptul cã multe victime nu au fost identificate în strãinã -
tate, acestea nu au primit asistenåa æi sprijinul corespunzãtor. În acest caz,
serviciile de asistenåã acordate în åara lor de origine au constituit prima lor
întâlnire cu agenåiile specializate æi, prin urmare, se impune, în cazul acestor
victime, intervenåia pe termen scurt pentru gestionarea situaåiilor de crizã
înainte de a pune accentul pe nevoile lor pe termen lung. 

6.2. Care au fost sentimentele victimelor æi cum 
au resimåit etapa de asistenåã æi protecåie

În ceea ce priveæte sentimentele trãite în aceastã etapã a intervenåiei, victi -
mele au mãrturisit cã au avut atât stãri pozitive, cât æi negative, unele trãite
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chiar simultan. Persoanele traficate, dupã cum descriu, au trãit sentimente
negative – de la teamã la æoc æi confuzie, de la suspiciune la stres æi ruæine.
Un aspect important a fost faptul cã au vorbit æi despre modul în care, în
aceastã etapã, au avut sentimente pozitive, de obicei, sentimente de confort
æi de siguranåã, un sentiment al apartenenåei, cã nu sunt singure, de uæurare
æi de recunoætinåã. Æi, ca æi în etapele anterioare ale vieåii lor post-traficare,
victimele au vorbit mult despre încredere æi neîncredere.

În multe cazuri, victimele mãrturisesc cã, în etapele iniåiale ale asistãrii,
au predominat stãrile negative, deoarece aveau mai puåinã încredere æi nu
se simåeau în largul lor fiind asistate æi fiind în prezenåa reprezentanåilor agen -
åiilor specializate. Însã, aceste trãiri s-au transformat relativ repede în senti -
mente mai pozitive, odatã ce au cãpãtat încredere în ele însele æi în ceilalåi.
Aæadar, trãirile descrise în cele ce urmeazã au fost, adesea, caracteristice anu -
mitor perioade din viaåa post-traficare a victimei æi au fluctuat în timp, ca
urmare a experienåei personale a victimei privind asistarea.

Teamã

Nu trebuie sã reprezinte o surprizã faptul cã, de cele mai multe ori, victimele
s-au temut prima datã când au acceptat sã fie asistate, atât în åara de desti -
naåie, cât æi în åara de origine. Aproape fãrã nici o excepåie, teama a fost
unul dintre sentimentele predominante pe care le-au trãit persoanele trafi -
cate în etapele iniåiale ale asistãrii. În cazul multor persoane traficate, teama
a fost, în primul rând, legatã de teama de traficant – teamã cã vor fi gãsite
æi cã vor fi duse înapoi la traficanåi, teamã cã aceætia se vor rãzbuna pe ele
sau pe familiile lor æi teama cã nu li se asigurã suficientã protecåie.

Voiam sã rãmân [în centrul de adãpostire] mai mult timp pentru cã
traficanåii mã ameninåaserã cã, dacã fug, mã vor ucide imediat ce
mã voi întoarce acasã.

Nu pot merge acasã. Traficantul pe care l-am denunåat locuieæte în
vecini, chiar lângã casa pãrinåilor mei.

Mi-au vorbit, mai întâi, despre familia mea adoptivã din [acel oraæ]
æi m-a speriat gândul. În primul rând, pentru cã æeful meu avea o
sorã în [acel oraæ] æi venea acolo tot timpul. Vine în [acel oraæ] în
fiecare sãptãmânã. M-ar fi vãzut în drum spre æcoalã.

Mi-a fost teamã [când recrutorul a fost eliberat]. Atunci, nici nu ieæeam
din centrul de adãpostire ... Mi-am dat seama cã viaåa mea era în
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pericol. Cred cã va trebui sã pãrãsesc centrul de adãpostire peste
câteva luni æi cred cã voi merge la niæte cunoætinåe în [alt oraæ]. Poate
mã vor lãsa sã stau acolo toatã iarna. Mi-e teamã cu recrutorii mã
vor gãsi acolo æi mã vor ucide. 

În alte cazuri, teama a fost un sentiment mai generalizat, nãscutã fiind
din victimizarea æi exploatarea pe termen lung:

Era greu la început pentru cã eram obiænuitã sã mint. Îmi era teamã
sã spun adevãrul, mã temem cã voi fi bãtutã. Fusesem bãtutã atât
de multã vreme, aproape în fiecare zi, aæa cã îmi era fricã. Dar, când
mi-am dat seama cã nimeni nu voia nimic de la mine, m-am liniætit.
Dupã un an, eram altfel. M-am æi îngrãæat cât timp am stat acolo. 

În anumite cazuri, din cauza acestui sentiment de teamã, multe persoane
au refuzat asistenåa; în alte situaåii, din contrã, teama le-a determinat pe
victime sã accepte asistenåa (Brunovskis and Surtees 2007). O femeie trafi -
catã în strãinãtate a mers mai întâi acasã la familia ei, dar, în cele din urmã,
a acceptat sã rãmânã în centrul de adãpostire din cauza faptul cã îi era fricã:

Am stat acasã din noiembrie pânã în luna martie, dar nu mai puteam
rezista. Eram mereu stresatã. Îmi era fricã tot timpul, eram tot timpul
sub tensiune. Poliåia mi-a spus cã pot merge într-un centru æi am
acceptat. 

În cazul multor victime, aceastã teamã a fost redusã în timp – prin
consolidarea încrederii, procesarea æocului æi a traumei, crearea unei stãri
de stabilitate æi confort, asigurarea unui mediu sigur. O victimã, în etapele
iniåiale ale asistãrii, spunea cã s-a simåit „Rãu ... nesigurã .. frustratã“; dar,
mai târziu, s-a simåit mai bine: 

[Acum mã simt] bine ... acum am înåeles cã existã organizaåii care
nu îmi doresc decât binele ... Poate cã eu aveam o problemã. Îmi
era teamã. Nu credeam cã existã altruism, cã mi se poate acorda
asistenåã gratuit... Aveam nevoie de timp. 

Totuæi, victimele au menåionat cã teama reapare în cazul în care se produc
anumite schimbãri. O victimã, inclusã o vreme într-un program de asistenåã
în UE, avea toate motivele sã aibã încredere în modelul de asistare, însã
poves teæte cât i-a fost de teamã când a fost pusã în discuåie repatrierea ei.
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Am vorbit cu [directorul ONG-ului din åara mea] la telefon. Mi-a
explicat cã existã un program de asistenåã care le ajutã pe fete sã
îæi revinã dupã ce au trecut prin situaåii similare cu a mea, sã se
reintegreze în societate. Mi-a explicat tot despre asistenåã. E drept
cã eram speriatã la început, însã mi-am spus cã trebuie sã merg æi
sã vãd cum e.

A recunoaæte cã victimele pot fi speriate o vreme dupã ieæirea din situaåia
de trafic reprezintã o importantã bazã pentru programarea acåiunilor æi
pentru definirea rãspunsurilor.

Æoc, confuzie æi dezorientare

Multe persoane traficate au spus cã, în prima etapã a asistãrii – care s-a
derulat în general, dar nu întotdeauna, în strãinãtate – se simåeau destul
de æocate, confuze æi / sau derutante din cauza experienåei suferite:

Sincer, eram foarte obositã æi nu cred cã înåelegeam ce se întâmpla.
Eram zãpãcitã. Era luna martie, era frig æi cred cã tot ce îmi doream
mai mult în momentul acela era o baie caldã æi sã dorm.

Mai întâi, m-au ajutat sã trec peste asta. Eram într-o stare de æoc, aveam
coæmaruri. Îmi era fricã sã rãmân acolo. Credeam cã traficanåii vor veni
dupã mine, sã mã caute æi m-a ajutat sã vorbesc cu [asistenåii sociali].

Însã, în mod surprinzãtor, anumite victime au spus cã au fost derutate
cu privire la modelul de asistenåã cãtre care au fost referite, multe dintre
ele neînåelegând ce li se oferã æi de ce. Confuzia a fost o stare prezentã
atât în åara de origine a victimei, cât æi în åara de destinaåie æi a fost, se
pare, cauzatã de informaåii inadecvate sau neclare, de æoc sau traumã, de
înåelegerea limitatã æi de experienåele limitate legate de asistare (Brunovskis
and Surtees 2007).32

32 Ca ilustrare a acestei stãri de confuzie, când o victimã a fost întrebatã ce aæteptãri avea
de la centrul de adãpostire, aceasta a spus cã se gândise cã va fi o casã plinã de oameni,
copii æi fete æi cã vor fi, de asemenea, multe camere de supraveghere. O altã victimã a spus,
„De unde eram eu, nu ætiam nimic despre asta, nici mãcar ce era. Am aflat cã era bine æi nu
ætiusem lucrul acesta înainte sã vin. În [oraæul meu], nu existã aæa ceva æi nu mã gândeam cã
poate fi aæa“. Alte victime æi-au imaginat cã va fi „o celulã cu gratii“, „o înæelãtorie“ sau „o
casã plinã de oameni“. Prin urmare, în anumite cazuri, din cauza acestei confuzii, anumite
victime au refuzat serviciile de asistenåã (Brunovskis and Surtees 2007).
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Când am ajuns pentru prima datã la centrul de adãpostire din [oraæul
respectiv din strãinãtate], nu înåelegeam de ce existau asemenea
centre. Nu înåelegeam care e scopul asistãrii æi nu-mi dãdeam seama
cã eram o victimã a traficului de persoane.

Atunci, nu înåelegeam exact ce voiau de la mine æi nu ætiam de ce
aveam dreptul cã primesc asistenåã. 

[Despre servicii æi asistenåã] Nu-mi aduc aminte exact. Îmi spunea
ceva ... cazare ... mâncare ... Nu îmi mai amintesc altceva.

Nu mai auzisem niciodatã de un asemenea centru... Mi se pãrea un
loc necunoscut, am rãmas acolo la început pentru cã nu voiam sã
merg acasã. În primele trei zile, nu am vorbit cu nimeni pentru cã
nu înåelegeam nimic. Nu ætiam ce se întâmplã.

Alte victime au spus cã au fost confuze æi dezorientate la început æi cã
au avut nevoie de timp pentru a se adapta la modelul specific de asistare
pe care, într-unul din cazuri, persoana beneficiarã l-a gãsit mai greu de înåeles
æi mai puåin adecvat cazului ei decât cel care îi fusese propus în strãinãtate:

Sincer, când am sosit, am fost æocatã... În primul rând, am fost æocatã
de fete, adicã de comportamentul lor ... Dar ætiåi cum este ... când
ajungi într-un loc nou, trebuie sã te adaptezi. Eu petrecusem opt
luni într-un centru din strãinãtate ... Acolo, aveam camera mea, cu
bucãtãrie æi baie proprie. Nu erau mari, dar când închideam uæa, nu
mai intra nimeni.

Un aspect important este faptul cã æocul, confuzia æi dezorientarea par
sã fie o reacåie iniåialã, manifestatã pe termen scurt, care, în timp, se
domoleæte, pe mãsurã ce victimele înåeleg mai bine æi se familiarizeazã cu
asistenåa æi protecåia acordate. Æocul æi confuzia par, de asemenea, sã aibã
un caracter individual æi sã depindã de context, fiind legate de experienåa
asociatã traficãrii æi de mediul personal din care provine fiecare victimã.

Suspiciuni privind serviciile de asistenåã

Pentru multe persoane traficate, asistenåa oferitã a reprezentat un lucru
nou æi le-a trezit o serie de bãnuieli. În anumite åãri, un numãr considerabil
de victime nu au apelat la serviciile de asistenåã decât la o vreme dupã ieæirea
din situaåia de trafic, tocmai pentru cã erau suspicioase în privinåa serviciilor
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disponibile æi a organizaåiilor care acordau asistenåã. În anumite cazuri,
aceastã suspiciune (resimåitã atât de cãtre victime, cât æi de familiile lor)
le-a determinat pe victime sã refuze serviciile de asistenåã (Brunovskis and
Surtees 2007). În alte cazuri, însã, victimele au acceptat serviciile de asis -
tenåã, dar cu îngrijorare æi adesea numai dupã o vreme. O femeie a fost
asistatã numai dupã câåiva ani, tocmai pentru cã fusese suspicioasã în
privinåa serviciilor de asistenåã oferite, când s-a întors acasã pentru prima
datã æi a cerut ajutorul doar atunci când avea mare nevoie: „Da, auzeam
pentru prima datã de asta. Dar nu am îndrãznit, nu cunoæteam“. Este impor -
tant de remarcat faptul cã victima în cauzã încearcã sã îæi dea seama cum
ar fi putut învinge aceste suspiciuni. Fusese, iniåial, identificatã de cãtre
poliåie, care nu a referit-o mai departe. Prin urmare, a trebuit sã caute asis -
tenåã la centrul pentru asistenåã socialã. Apoi, aceætia i-au recomandat o
help-line pentru victime, deæi nu era una specializatã pe traficul de persoane.
Aceastã femeie – minorã în momentul identificãrii – avea nevoie de
ajutorul unui asistent social, cu rol de intermediar, care sã fi contactat o
agenåie specializatã în numele ei; acest lucru ar fi ajutat-o sã treacã peste
suspiciunile avute æi ar fi încurajat-o sã apeleze mai repede la serviciile de
asistenåã oferite.

Pentru unele victime, aceste suspiciuni æi reticenåa resimåitã s-au datorat
faptului cã nu mai primiserã asistenåã – din partea agenåiilor statului sau
din partea ONG-urilor – în trecut. Mai multe persoane intervievate au spus
cã nu mai auziserã de astfel de servicii de asistenåã, cu atât mai puåin în
åara lor de origine, æi erau sceptice æi suspicioase când le-au fost oferite
pentru prima oarã. 

M-am simåit puåin contrariatã când am ajuns la centrul de adãpos -
tire, aici în [åara de origine]. Nu credeam cã aæa ceva este posibil ...
æi chiar în [åara de destinaåie] am avut întotdeauna suspiciuni cu
privire la serviciile de asistenåã ... Nu înåelegeam la ce erau bune. 

Nu ætiam încã ce fel de caritate æi asistenåã aveam în [åara mea], de
ce eram ajutatã la centru, de ce mi se dãdeau bani, de ce mi se
acorda asistenåã. Nu credeam în basme pe atunci.

Numeroase suspiciuni au fost legate de o anumitã formã de asistenåã,
cel mai surprinzãtor exemplu referindu-se la asistenåa psihologicã: 

Nu aveam timp sã vorbesc cu un psiholog. Sincer, nici nu înåele geam
de ce aveam nevoie de un psiholog. La urma urmei, nu sunt nebun.
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Nu ætiu despre ce sã vorbesc cu un psiholog. Nu înåeleg ce face un
psiholog. 

Am auzit cã numai oamenii cu probleme psihice merg la psiholog...
În general, nu ætiu cu ce se ocupã un psiholog. 

Cel puåin pentru mine, nu este clar ce înseamnã asistenåa psiho lo -
gicã ... nu voiam sã vorbesc cu ea despre experienåa pe care o
trãisem. Pur æi simplu, nu voiam. Nu mã simåeam în largul meu
pentru cã nu înåelegeam prea bine ce voia de la mine.33

În alte cazuri, suspiciunea se datora faptului cã serviciile erau gratuite,
victimele spunând cã nu aveau încredere în nimic care se dã gratuit, pentru
cã nu era ceva reglementat în åara lor (cf. Brunovskis and Surtees 2007).

Când mi s-a spus cã existã un astfel de centru, unde toate serviciile
sunt gratuite .... m-am speriat ... nu credeam în caritate ... Apoi am
înåeles cã acest centru este finanåat prin fonduri externe. Dar oamenii
din strãinãtate sunt mult mai binevoitori decât aici æi nu cer nimic
în schimbul caritãåii.

La început, nu am crezut. În general, pot spune cã nu am crezut cã,
în ziua de azi, cineva poate acorda asistenåã gratuit æi dezinteresat. 

Mi s-a spus cã pot sta acolo cu copiii mei o vreme. Urma sã fim în -
grijiåi æi sã ni se dea de mâncare. La început, nu credeam. În ziua de
azi, rar se întâmplã sã primeæti ceva gratuit. Mã gândeam cã vor ceva
mai târziu. Mi s-a explicat, de asemenea, cã o organizaåie externã
asigurã asistarea fetelor. M-am gândit cã sunt implicaåi în trafic de
organe. Mi se pãrea neobiænuit sã mi se acorde asistenåã gratuitã
deoarece mi se întâmpla lucrul acesta pentru prima datã în viaåã.

Pentru mine, era ceva surprinzãtor. Nu-mi puteam imagina cã pot
primit ceva gratuit... Nu avusesem niciodatã o asemenea æansã ...
Am fost de-a dreptul æocatã cã nu trebuie sã dau nimic în schimb.

33 În timp, unele victime au înåeles importanåa sprijinului psihologic,

Nu, cred cã sprijinul unui psiholog este foarte important. Am înåeles acest lucru numai
dupã ce m-am întâlnit cu psihologul de câteva ori. 

Doar dupã am aflat de la celelalte fete cã poåi apela la un psiholog dacã erai supãrat.
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Am fost puåin surprinsã [cã serviciile de asistenåã erau gratuite], dar
mi s-a spus cã era vorba despre o organizaåie internaåionalã æi, ime -
diat, m-am gândit cã trebuie sã fie o organizaåie religioasã.

[Asistentul social] mi-a explicat cã banii proveneau din åara unde
avusesem probleme æi cã îi meritam. Dar tot nu înåeleg cum poate
cineva sã-mi dea bani pentru nimic. Asta e partea pe care nu o
înåeleg. 

Aæadar, suspiciunea privind serviciile gratuite poate depinde, cel puåin
paråial, de context. În anumite åãri, victimele pãreau sã fie mai familiarizate
cu serviciile de asistenåã gratuite acordate de cãtre stat sau de cãtre ONG-uri
decât în altele.

De menåionat este æi faptul cã anumite victime au fost suspicioase deoa -
rece serviciile de asistenåã propuse nu se deosebeau de modul în care aces -
tea fuseserã recrutate æi traficate. Un studiu realizat în trei åãri asupra victimelor
care au refuzat serviciile de asistenåã a evidenåiat cã, pentru o serie de vic -
time, anumite caracteristici ale acestor servicii pãreau a fi asemãnãtoare
cu experienåa lor legatã de traficare, lucru care a influenåat direct capacitatea
lor de a avea încredere în aceste servicii æi organizaåii. Unele victime se temeau
pentru cã nu ætiau unde vor fi duse atunci când au acceptat asistarea æi
nu erau sigure dacã pot avea încredere în cei care acordau aceste servicii
sau în poliåie. O victimã a spus cã îi era teamã pe parcursul etapei de trans -
portare; „Dupã aceea, m-au dus cu maæina la secåia de poliåie din [un oraæ
din apropiere] æi, în acel moment, nu aveam încredere în ei. Cine ætie unde
mã duceau“. Interviurile cu victimele sprijinã acest fapt. Victimele care au
fost mutate din centre de adãpostire temporarã în centre permanente au
fost îngrijorate æi suspicioase cu privire la aceastã mutare.

Am stat [în centru] cam douã luni. Dupã douã luni, mi-au spus, prin
intermediul unui interpret, cã trebuia sã mã mut într-un alt centru,
deoarece nu mai puteam rãmâne acolo. Le-am spus cã nu vreau sã
mã mut, îmi era fricã, nu ætiam sigur unde mã vor trimite.... Au
încercat sã îmi explice cum funcåioneazã aceste centre, ce urma sã
fac acolo æi mi-au spus cã vor avea grijã de mine. Le-am spus cã
trebuie sã vãd æi sã verific cu ochii mei locul acela æi oamenii care
lucreazã acolo. Nu aæ fi acceptat dacã nu ar fi fost posibil acest lucru.
M-au însoåit la centrul unde urma sã stau. Am mers cu asistentul
social æi cu un interpret.
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Serviciile æi asistenåa gratuitã amintesc, de asemenea, promisiunile fãcute
victimelor înainte de traficare. Un asistent social a spus, „când le spunem
cã [asistenåa] este gratuitã, o resping deoarece au intrat în situaåia de trafic
într-un mod similar“ (Brunovskis and Surtees 2007).

Mai mult, victimele au explicat cã, pe durata etapei de asistare, li s-a
pãrut cã vor fi re-traficate:

Fireæte, mi-a fost puåin teamã. Mã gândeam la un moment dat cã
poate mã întorc de unde am plecat... Când am vãzut casa aceea
mare ... æi acolo era un centru de adãpostire, dar eu nu mai vãzusem
un astfel de centru în åara mea. Mi-a fost fricã, gândindu-mã la ce
se va întâmpla cu mine. 

Acolo era un calculator æi toate facilitãåile. Dar tot credeam cã mã
vor vinde din nou.

Nu-l credeam. Mama îmi spusese sã nu vorbesc cu persoanele necu -
noscute .. Ea este neliniætitã. Chiar æi acum, îmi spune cã [persoana
care îmi acordã asistenåã] vrea sã mã ducã în strãinãtate. Mama mea
spune cã nu are încredere în nimeni æi nu are încredere nici în
documentele [cu care m-a ajutat] pentru cã azi totul se poate falsifica.

Chiar æi acele victime care nu s-au temut cã vor fi re-traficate au fost,
totuæi, suspicioase cu privire la serviciile de asistenåã. 

Eram disperatã. Nu aveam nimic æi åin minte cã mi-a dat niæte bani
ca sã îmi fac curãåenie în camerã æi, atunci, m-am uitat la ea. Nu
puteam avea încredere în nimeni ... Credeam cã oamenii vor ceva
de la mine în schimb, aæa cã m-am uitat la ea æi am întrebat-o: „Ce
vrei sã fac pentru tine?“ Mi-a spus cã nu vrea sã fac nimic, decât
sã învãå æi sã fiu cuminte. Nu puteam crede aæa ceva în acel moment.
Mai târziu, mi-a spus cã trebuie sã mergem împreunã sã cumpãrãm
lucruri de care are nevoie orice fatã. M-am uitat la ea ca la un om
nebun, dar am însoåit-o æi nu a cumpãrat decât lucruri bune. Æi am
întrebat-o: „ce vrei de la mine?“ Din nou, mi-a spus doar sã învãå
æi sã fiu cuminte.

Sincer, nu aveam încredere în ele pentru cã nu voiam sã mã întorc.
Mi-au spus cã urma sã stau în [capitalã], într-un centru æi cã totul
va fi bine, dar nu credeam. Mã gândeam cã mã mint, deoarece mi
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se spusese cã, în aceste centre, fetele sunt bãtute... Fetele cu care
am stat împreunã în centrul de primire mi-au spus asta. 

Deæi acordarea de asistenåã în strãinãtate, într-un stadiu iniåial, a servit
la crearea încrederii æi a contribuit la reducerea suspiciunilor victimei la
întoarcerea acasã, acesta nu a fost întotdeauna cazul. Unele victime au
continuat sã aibã suspiciuni cu privire la serviciile de asistenåã acordate în
åara de origine, în ciuda asistãrii (pozitive) primite în strãinãtate æi, prin
urmare, nu au acceptat (sau nu au acceptat imediat) serviciile de asistenåã.
Chiar æi acelea care au acceptat, au continuat sã fie suspicioase æi îngrijorate
o vreme. Prin urmare, aceste suspiciuni au constituit o problemã pe care,
în general, agenåiile specializate care acordau servicii de asistenåã au reuæit
sã o depãæeascã odatã ce era clar cã asistarea era realã æi bine-intenåionatã.
Depãæirea suspiciunilor pentru ca victimele sã poatã accepta asistarea nu
a fost, totuæi, un proces direct, nici lipsit de complicaåii.

Stres æi agitaåie post-trafic

Dupã ieæirea din situaåia de trafic, multe victime s-au simåit stresate æi / sau
copleæite. Aceste sentimente s-au manifestat prin comportamente diferite –
cum ar fi furia, iritabilitatea sau supãrarea æi / sau depresia. O femeie a
descris prima zi în care i s-a acordat asistenåã, ilustrând aceste sentimente: 

... de fapt, numai eu vorbeam, spunându-le cã de asta aveam nevoie.
Eram furioasã când vorbeam æi, oricât mi-au spus sã mã relaxez, nu
puteam sã îmi controlez furia. Åipam. Durea atât de tare. Am încercat
sã mã sinucid, mã simåeam singurã æi aæa mai departe.

Cum a explicat o altã victimã, persoanele traficate se comportã foarte
diferit, în funcåie de experienåele de traficare atât de traficare æi de situaåiile
lor personale, dar stresul æi starea de nervozitate nu sunt neobiænuite: 

Aæ vrea sã spun cã este foarte dificil pentru personalul de la centru sã
lucreze cu toåi beneficiarii ... Fiecare beneficiar are caracterul ei ... Unele
fete încearcã sã îæi contacteze proprietarii ... Ele considerã cã le este
foarte greu sã înceapã o viaåã nouã ... Erau obiænuite sã facã bani uæor ...
Le este greu sã îæi revinã fizic æi psihic, cel puåin în prima perioadã.

Fetele erau nervoase, agitate, unora le era fricã. Unele nu vorbeau
deloc, altele vorbeau prea mult. 
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Când eram acolo, înjuram tot timpul. Mã certam sau deveneam iste -
ricã. [Directorul] mi-a spus cã nu era frumos æi l-am ascultat pentru
cã mi-a spus cã, încet încet, lucrurile vor reintra în normal. Æi apoi,
mi-a spus cã nu voi mai face acele lucruri æi totul a revenit la normal.

M-am sãturat de probleme æi mã gândesc tot timpul cum sã scap
de ele. Sunt stresatã la muncã, ajung acasã, încerc sã dorm, dar totul
este un coæmar pentru mine. Îmi doresc sã mor.

Nu puteam avea încredere în nimeni. Vorbeam foarte murdar. Chiar
am ridicat cuåitul asupra cuiva.

Stresul æi starea de nervozitate au fost, adesea, reacåia iniåialã a victimelor,
care s-a redus în timp ca urmare a intervenåiilor æi acåiunilor profesioniste
ale personalului anti-trafic æi ale celor care acordau aceste servicii. Dar, în
scurt timp, au apãrut tensiuni æi dificultãåi atât pentru personalul centrelor,
cât æi pentru beneficiarii programului de asistare.

Victimele se simt judecate æi le este ruæine

Numeroase victime au mãrturisit cã s-au simåit judecate æi cã le-a fost ruæine,
stãri care, în cazul lor, au cauzat multã teamã æi nervozitate în cursul proce -
sului de asistare æi chiar dupã. 

Pentru multe dintre ele, aceastã „ruæine“ se datora experienåei de trafi -
care prin care trecuserã, experienåã legatã, adesea, de prostituåie.

Unii oameni râd æi spun cã ai fost o târfã pe stradã. Dar ei nu ætiu
ce a fost în sufletul meu æi câte nopåi nu am dormit, cu câåi oameni
am fost obligatã sã mã culc sau sã fac alte lucruri. Alåii, poate, æi-ar
fi întors spatele. Dacã merg acasã, toatã lumea mã aratã cu degetul
æi ætii cât de greu este sã mergi cu capul sus æi sã zâmbeæti când toatã
lumea ætie ce ai fãcut. 

Unii oameni spun cã e mai bine sã te [sinucizi] decât sã trãieæti toatã
viaåa cu aceastã ruæine. Pentru cã este o ruæinã sã stai pe stradã. Doar
eu ætiu cum m-am simåit æi cum am vãzut maæinile trecând pe stradã.
Este o ruæine. Cum ar fi dacã ar afla soåul mei? Pentru cã va veni
momentul când va trebui sã afle.

Sentimentul de ruæine a constituit de asemenea o problemã pentru vic -
time când acestea au fost nevoite sã le spunã familiilor lor ce li se întâmplase
cât timp au stat în strãinãtate.
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La început nu voiam sã le spun. Îmi era ruæine. Îmi era ruæine æi faåã
de mine. Când am fugit de acolo, am luat cu mine actele trafican -
tului. Dar nu am vrut sã merg acasã, aæa cã am mers la bunica mea.
Dar bunica a gãsit actele æi i-a sunat pe pãrinåii mei. Când am vorbit
cu tatãl meu, am început sã plâng æi el æi-a dat seama cã mi se
întâmplase ceva æi i-am spus tot. 

Pentru multe victime, a fost foarte important sã fie liniætite, sã li se spunã
cã nu ele au fost de vinã cã au fost traficate. Întrebate ce sfat ar da altor
victime, multe dintre ele au insistat asupra nevoii de a controla aceste senti -
mente de ruæine æi vinã:

Vãd fetele care lucreazã peste drum, lângã apartamentul nostru. Le
vãd când merg pe balcon. Îmi este greu. Plâng. Ætiu prin ce am trecut.
Le-aæ sfãtui sã meargã la poliåie. Nu e vina ei. E vina lor. De exemplu,
nu sunt vinovatã pentru ce am fãcut.

Vorbele [angajatei ONG-ului] [m-au ajutat]. Mi-a spus cã ce mi se
întâmplase nu era din cauza faptului cã eu dorisem æi, atunci, am
simåit cã, totuæi, cuiva de departe îi pasã æi se gândeæte la mine.

Pentru alte victime, tocmai programul de asistare le-a cauzat sentimente
de ruæine:

Încã îmi este ruæine sã solicit eu prima ajutor ... Mama ezitã încã æi
îi este ruæine sã o facã.

Nu voi solicita asistenåã prima, pentru cã îmi este ruæine... Aæ accepta
aceste servicii de asistenåã dacã o organizaåie mi le-ar oferi mai întâi.

[Despre contactarea unei helpline] Nu aveam curajul. Îmi era ruæinã
sã sun æi sã cer ajutor... Nu sunt obiænuitã sã cer ajutor ... De aceea,
vãrul meu a fãcut-o pentru mine... Da, prefer sã nu fiu prima care
cere ajutorul... Îmi este ruæine atunci când cer ceva... Asta e firea mea.

Mi-a plãcut cã asistentul social mi-a spus sã nu ezit, sã nu îmi fie ruæine
dacã cer asistenåã æi sã îi contactez direct pe ei ... Aveam, într-adevãr,
nevoie de niæte informaåii pentru un document, care mi se cerea la
æcoalã, æi asistentul social m-a ajutat.

Nu, nu mai cunoæteam altã organizaåie în afarã de [un ONG] æi, apoi,
am aflat despre [un alt ONG]. Mai ætiam despre Departamentul social,
dar nu ætiam cum sã îi contactez æi sã le cer ajutorul ... pentru cã
îmi era ruæine sã cer ajutorul.
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Victimele au sentimentul apartenenåei æi cã nu sunt singure

În timp ce multe victime s-au concentrat pe sentimentele æi emoåiile nega -
tive, altele au vorbit despre modul în care modelul de asistenåã propus le-a
creat sentimentul apartenenåei, pe care l-au considerat important în pro -
cesul de stabilizare æi refacere. Întrebatã care a fost , pentru ea, cel mai
important aspect al asistenåei primite, o femeie traficatã în UE, dar asistatã
în åara ei de origine, a explicat importanåa faptului de a nu se simåi singurã:

În general, atât aici, cât æi acolo, am observat cã nu eram singurã, cã
erau alåi oameni care mã acceptau aæa cum sunt. Am trecut prin aceastã
experienåã groaznicã æi am gãsit sprijin. Am remarcat cã, de fiecare datã
când mã simåeam singurã, era cineva lângã mine, sã îmi spunã „capul
sus, nu eæti singurã“, sau aæa ceva. În plus, eram æi ascultatã.

Æi alte victime au trãit experienåe similare:

Am mers pentru a socializa. De asemenea, mergeam acolo ca sã fac
baie, pentru cã, unde sunt, nu sunt condiåii de trai decente... Era
pentru socializare, pentru ca sã mã simt mai bine æi ca sã petrec timp
într-un loc unde puteam sã mã deconectez de problemele mele.
Vorbind cu fetele care trecuserã æi ele printr-o experienåã ca a mea.
Aveam o orã numai pentru noi, când ascultam muzicã, povesteam,
râdeam æi ne deconectam de toate grijile.

Am vãzut cã nu eram singura care ... îmi dau seama acum, mi-am dat
seama cu mult timp în urmã, cã se poate întâmpla oricui, indiferent de rasã
sau orice altceva. Pe atunci, mã gândeam cã mi se întâmplase numai mie,
deoarece avusesem ghinion æi credeam cã voi dispãrea... Æi faptul cã puteam
sã ne distrãm æi sã socializãm æi, în acelaæi timp, ætiam prin ce trecuserãm.34

Un alt aspect important îl constituie faptul cã, pentru anumite persoane
traficate, simplul fapt de a fi înconjurate de alte victime le-a amplificat starea
de stres.

34 Bjerkan & Dyrlid (2006b: 19-20) au constatat cã, în general, sentimentul de comunitate
æi asemãnare a fost evaluat pozitiv de femeile incluse în programul de reintegrare. Mulåi beneficiari
au considerat cã-æi pot gãsi alinarea vorbind æi împãrtãæind experienåele lor cu ceilalåi din program:

Fetele æi-au împãrtãæit experienåele legate de trafic – fiecare æi-a spus povestea. Când
am vorbit despre experienåele mele, m-am simåit foarte bine.

Fetele de la centrul de adãpostire comunicau æi îæi împãrtãæeau problemele. M-am
simåit mai bine când le povesteam unor oameni care puteau sã mã înåeleagã – când
pot sã spun cuiva despre experienåa mea. 
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Æi nici nu puteam vorbi cu celelalte fete, deæi trecuserã æi ele printr-
o situaåie similarã. Uneori, plângeam când îmi aduceam aminte de
experienåa trãitã. Mã întrebau ce s-a întâmplat, dar nu puteam spune
ce aveam pe inimã.

Toate fetele erau reåinute æi nu comunicam.

Într-o oarecare mãsurã, nevoia æi dorinåa de a fi cu alte persoane traficate
pare sã depindã de moment – victimele considerã cã prezenåa altor persoane
este deosebit de importantã în etapa iniåialã a vieåii lor de dupã traficare.
Altele, însã, considerã cã este important sã se depãrteze de serviciile anti-
trafic æi de celelalte victime, ca parte a procesului de reintegrare æi recuperare.
Un grup format numai din persoane traficate le poate reaminti victimelor
problemele anterioare æi faptul cã sunt „diferite“, lucru care poate duce la
instalarea unei stãri de segregare socialã, care este în contradicåie cu obiectivul
vizând recuperarea æi reintegrarea victimelor (Bjerkan & Dyrlid 2006b: 10).

Confort æi siguranåã

Multe victime au vorbit despre liniætea æi calmul adus de serviciile oferite æi
de organizaåiile de asistare, atât la etapele iniåiale ale asistãrii, cât æi în timp:

Prima datã, m-am întâlnit cu [asistenta socialã] care a venit sã mã
ia de la secåia de poliåie. Mi-a spus cã mergem la un centru de asistare
æi cã voi fi în siguranåã. M-am simåit bine pentru cã nu mi-a cerut
sã îi spun nimic despre ce trãisem, pentru cã eram extenuatã æi nu
voiam decât sã fac o baie æi sã mã odihnesc. Mi-a spus cã exact asta
voi face æi m-am liniætit.

M-am simåit în siguranåã acolo. A fost bine. Dupã stresul pe care îl
trãisem, era bine sã ajung, dintr-o datã, într-un loc liniætit, unde puteam
sã dorm, sã mãnânc, sã mi se explice diferite lucruri æi sã mi se spunã
cã voi ajunge acasã în siguranåã. Eram destul de liniætitã. 

Am sunat æi fetele de la helpline au fost foarte politicoase æi calm.
M-au invitat la birou sã mã întâlnesc cu un asistent social æi mi-au
mai spus cã mi se vor deconta cheltuielile de transport. Mi-a fost
teamã când am venit la prima întâlnire cu asistentul social. Mã gân -
deam cã voi fi privitã ca un monstru. Dar totul a fost bine. Mi-a plãcut
cum s-a comportat asistentul social. Era calmã æi bine-voitoare.
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Pentru anumite victime, starea de confort s-a instalat imediat; pentru
altele, însã, a durat mai mult. Timpul necesar creãrii stãrii de confort a depins,
se pare, cel puåin paråial, de exploatarea la care fusese supusã victima. În
cazul victimelor care suferiserã abuzuri æi / sau abuz de încredere o perioadã
mai lungã de timp, este nevoie, aparent, de mai multe eforturi æi intervenåii
pentru a le calma æi a le face sã se simtã confortabil. În plus, dacã victimele
au avut o situaåie familialã / personalã negativã înainte de a fi traficate,
crearea unei stãri de calm æi confort a necesitat, de asemenea, mai mult
timp æi nu a fost un proces lipsit de complicaåii. 

Pentru multe victime, structura programelor – fie ele programe reziden -
åiale sau programe de zi – le-au oferit victimelor un cadru sigur unde au
putut vorbi æi interacåiona. O victimã – victimã atât a violenåei sexuale,
cât æi a traficului de persoane – a explicat cã, prin participarea la programul
de zi destinat victimelor violenåei, a câætigat siguranåa care îi lipsea în viaåa
de fiecare zi.

Era sistemul pe care îl aveau. Nimeni nu era întrerupt când vorbea.
Nu te întrerupea nimeni. Nu se fuma, nu se ieæea, puteai merge la
toaletã dacã trebuia. Nu mai sunt alte persoane prezente. Nimeni
nu judecã pe nimeni. Fiecare femeie le acceptã pe celelalte. Îæi dau
toate seama cã nu sunt vinovate pentru ce li s-a întâmplat, æi aæa
mai departe. Mi-au plãcut æi regulile din cadrul atelierelor. Am conti -
nuat sã merg acolo.

Însã, sentimentul de siguranåã nu a fost întotdeauna transpus într-o stare
de confort æi multe victime s-au luptat cu singurãtatea (familie sau prieteni)
cât timp au stat în programe de asistenåã rezidenåiale, în cadrul cãrora era,
în general, interzis accesul familiei æi comunitãåii, atât în strãinãtate, cât æi
în åara de origine:

Am plâns douã sãptãmâni. A fost greu. Deæi aveam probleme acasã,
mã tot gândeam æi încã mã mai gândesc la casa mea. Sunt în
siguranåã aici æi totul e bine, dar mã gândesc la familia mea tot timpul. 

Victimele s-au simåit uæurate æi recunoscãtoare

Pentru multe victime, asistenåa primitã a fost vitalã æi mãrturisesc cã s-au
simåit uæurate æi recunoscãtoare. Multe persoane intervievate au simåit cã
etapa de asistare – cu toate problemele æi aspectele ei – a fost esenåialã
în recuperarea lor æi au fost recunoscãtoare cã au primit asistenåã æi sprijin
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atât acasã, cât æi în strãinãtate (cf. Bjerkan & Dyrlid 2005, Brunovskis &
Surtees 2007).

Am convenit sã ne vedem într-un anumit loc, într-o staåie de autobuz.
Mã temeam cã nu ne vom întâlni. Mi se pãrea cã visez. Nu îmi venea
sã cred cã voi fi ajutatã de cineva. 

Pe atunci, aveam nevoie de un prieten, de cineva care sã mã înåe leagã.
Care sã mã sprijine, care sã îmi spunã cã nu totul e negru. Am avut
nevoie de sprijin, ca sã nu privesc tot timpul în urmã.

Sunt foarte mândrã de oamenii aceia. Mulåumesc lui Dumnezeu cã
mai existã astfel de persoane. Mulåumesc [directorului], îi mulåumesc
mult pentru cã a organizat un astfel de loc, unde pot sta oameni
ca mine. Le mulåumesc oamenilor care au dat bani æi care se gândesc
la noi. Avem nevoie de ajutor. Nu doar eu, ci toate fetele de acolo.
Sunt foarte mulåumitã æi îi voi fi recunoscãtoare toatã viaåa [direc -
torului] æi tuturor oamenilor care lucreazã în cadrul organizaåiei.

Sunt recunoscãtoare cã aceastã organizaåie existã. Dacã nu ar fi fost
aceastã organizaåie, nu ætiu cât timp aæ mai fi rãmas în [acea situaåie].
Æi cine ætie ce altceva mi s-ar mai fi întâmplat.

Alte studii au arãtat, de asemenea, cã victimele se simt adesea recunos -
cãtoare faåã de cei care le-au acordat sprijin æi asistenåã dupã traficare. Bjerkan
æi Dyrlid (2006b: 14) au observat cã un beneficiar a descris relaåia ei cu con -
silierii cu multã cãldurã: „Ne încurajeazã mult! Nu ætiu ce-aæ face fãrã ei –
la cine sã apelez pentru un sfat“. De asemenea, Brunovskis æi Surtees (2007)
au constatat cã recunoætinåa este o reacåie importantã la aproape toate
persoanele asistate în cadrul programului, datoritã, paråial, faptului cã mulåi
beneficiari au avut foarte puåin opåiuni de recuperare æi, adesea, s-au bazat
pe aceste servicii chiar æi pentru cel mai mic sprijin æi pentru supravieåuire.

Încredere æi neîncredere

Deoarece victimele au fost înæelate æi s-a abuzat în mod grosolan de încre -
derea lor, neîncrederea a reprezentat un impediment important în acordarea
asistenåei, o problemã semnalatã atât de personalul anti-trafic, cât æi de
persoanele traficate. Neîncrederea a fost prezentã pe parcursul asistãrii æi
a fost legatã de o serie de alte probleme, cum ar fi suspiciunea æi teama.
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Când am vorbit prima datã cu [asistentul social], nu ætiam dacã ar
trebui sã o cred sau nu. Dar, apoi, i-am spus cã era cel mai bine sã
merg sã vad singurã æi mi-am dat seama cã tot ce îmi spusese era
adevãrat.

În acest context, este clar de ce consolidarea încrederii este extrem de
importantã în munca de asistare æi protecåie. În cursul intervievãrilor,
victimele au vorbit despre modul în care au reuæit sã aibã din nou încredere
æi despre ce s-ar putea face pentru a construi încrederea. Pentru unele
victime, a fost o chestiune de timp: 

La prima întrevedere cu asistentul social, am vorbit despre puåine
lucruri æi tot ce spuneam era minciunã. Am avut nevoie de timp
pentru a avea din nou încredere æi pentru a putea spune adevãrul.
Îmi amintesc cã, dupã aceea, m-am simåit uæuratã æi speram cã vor
putea sã mã ajute. Angajaåii de la centru au contactat un alt centru
din [capitalã] æi am acceptat sã merg acolo pentru cã nu mai puteam
rãmâne în [programul respectiv]. 

Pentru alte victime, încrederea a depins de anumite persoane æi, într-
un caz, de o anumitã naåionalitate: 

[Asistenta socialã] era o persoanã echilibratã æi vorbea pe un ton
foarte calm. Îmi plãcea modul în care mi se adresa, chiar îmi înåelegea
problema. Totul era foarte relaxat. A fost tot timpul amabilã cu mine,
deæi am fost referitã cãtre [o altã organizaåie]. Mi-a explicat foarte
clar ce fel de asistenåã este disponibilã æi cine poate sã mi-o acorde.
Mi s-a întâmplat rar sã fiu nevoitã sã cer ajutor, dar ea chiar mi-a
câætigat încrederea. S-a åinut întotdeauna de cuvânt.

Mi-a plãcut. M-au primit foarte bine. Nu înåelegeam [limba åãrii
respective], dar acolo, toåi angajaåii æi toåi cei pe care i-am întâlnit
zâmbeau tot timpul. Dar eu tot nu voiam sã vorbesc. Pe atunci, nu
aveam încredere în oameni.

Pentru cã mi-au spus cã sunt [angajaåi care proveneau din åara mea
de origine] acolo [în cadrul programului] care vor avea grijã de pregã -
tirea documentelor mele de cãlãtorie, am început sã am încredere. 

Anumite victime au acceptat iniåial asistenåa pentru cã aveau încredere,
în general, în instituåia care acorda serviciile de asistenåã. Este un lucru des
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întâlnit în cazul în care sprijinul este oferit de cãtre bisericã sau o organizaåie
religioasã:

Într-o zi, o femeie s-a apropiat de mine æi m-a întrebat cum am ajuns
sã ceræesc... I-am spus tot. A spus cã era o persoanã religioasã æi
asta m-a fãcut sã am mai multã încredere în ea. M-a dus la ea acasã
æi s-a oferit sã mã ajute sã-mi obåin acte. Am dormit douã zile fãrã
întrerupere la ea acasã. Dupã aceea, am mers la biserica ei æi l-am
întâlnit pe pastor. Pastorul a spus cã mã va ajuta. 

La centru am vãzut æi cãlugãriåe. Prezenåa lor m-a fãcut sã mã simt bine...
Cum sã spun? Îmbrãcãmintea, comportamentul, amabilitatea lor, poate,
faptul cã ætiam cã ele cred în Dumnezeu m-a fãcut sã mã simt bine, în
siguranåã. Cãlugãriåele nu sunt oameni care sã îåi poatã face rãu.

De asemenea, faptul cã victimele au fost referite de o persoanã în care
aveau încredere (inclusiv alte victime ale traficului de persoane) au fost un
element hotãrâtor pentru decizia de a accepta asistenåa æi pentru a se simåi
mai confortabil:

Când m-am întors, m-am întâlnit cu o prietenã care fusese æi ea exploa -
tatã... ea beneficiase deja de serviciile de asistenåã acordate de [aceastã
organizaåie] æi m-a sfãtuit sã nu îmi fie teamã æi sã solicit asistenåã
organizaåiei... Da [am avut încredere în ei] pentru cã prietena mea
beneficiase deja de serviciile acordate de aceastã organizaåie.

Pentru multe victime, încrederea a fost determinatã de faptul cã promi -
siunile35 fãcute au fost respectate æi aceasta a apãrut numai dupã ce au fost
asistate. În multe cazuri, victimele au început sã aibã încredere propriu-zisã
numai dupã o vreme: 

Sã mã trateze bine ... nu sã-mi facã multe promisiuni. Dar dacã fac
o promisiune, trebuie sã o respecte.

35 În alte cazuri, încrederea a fost grav compromisã de faptul cã anumite promisiuni nu
au fost respectate; 

Mi-au spus cã nu este posibil sã îmi cumpere o casã ... Nu ar fi trebuit sã îmi dea
speranåe, sã îmi promitã cã îmi vor cumpãra o casã aici. Oamenii aceia [din strãinãtate]
nu au fost cinstiåi cu mine ... I-am întrebat de mai multe ori dacã se poate [în åara
mea de origine] pentru cã nu credeam. Æi mi.au confirmat. Voiau doar sã mã calmeze
puåin, dar au fãcut mai mult rãu.
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Pur æi simplu au fãcut ce au promis. Nu au fãcut nici o promisiune
pe care sã nu o poatã realiza. Sunt întotdeauna bucuroæi sã mã vadã,
în ciuda problemelor mele.

Au fost sinceri cu mine. Æi-au respectat promisiunile. M-au respectat.

Æi, astfel, am început sã am încredere în ea pentru cã tot ce spunea
se îndeplinea æi mi-am dat seama cã, într-adevãr, tot ce voia de la
mine era sã învãå æi sã o ascult. Mi-am spus cã poate e posibil sã mi
se dea o a doua æansã.

Unele victime au legat sentimentul de încredere de faptul cã au fost
tratate corespunzãtor:

Faptul cã înåelegeau problemele mele, cã au promis cã mã vor ajuta
æi, în cele din urmã, au fãcut-o. 

M-au tratat cu bunã-voinåã, cu înåelegere. M-au respectat.

Modul în care m-au tratat, m-au respectat, au åinut seama de nevoile
mele, mi-au acordat asistenåa de care aveam nevoie.

În cazul anumitor victime, confidenåialitatea a fost de o importanåã deo -
sebitã æi au avut încredere într-o persoanã atunci când au simåit cã aceasta
le va pãstra confidenåialitatea æi le va respecta intimitatea:

Nu era genul de om care sã spunã tuturor ce îi povesteam eu.

Odatã consolidat, acest sentiment de încredere poate facilita referirile
æi acåiunile ulterioare de sprijin. O femeie a fost asistatã în cadrul unui pro -
gram, care a fost ulterior închis, æi, apoi, referitã cãtre un alt program. Între -
batã dacã are încredere în noua organizaåie, ea a spus:

Am încredere, ætiam cã am încredere în centru æi voiam sã am încre -
dere în continuare în ei. Æi dacã îmi dãdeau o informaåie despre per -
soana la care pot apela, era un lucru 100% sigur. Aæa cã am mers
mai departe æi am cãutat aceastã [nouã organizaåie] fãrã alte întrebãri.

O altã victimã a explicat:

Nu voiam sã apelez la celelalte organizaåii din [åara mea], dar [aceastã
organizaåie] îmi fusese recomandatã de cãtre [organizaåia din strãinã -
tate] æi, într-un fel, am avut încredere în ea.
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În acelaæi mod, un bãrbat victimã a traficului pentru exploatarea prin
muncã a explicat referirile unui poliåist care îl asistase pe durata repatrierii:

Când am ajuns în biroul procurorului din [oraæul respectiv], poliåistul
m-a prezentat unui [reprezentat guvernamental] æi a spus cã [omul
acela] mã poate ajuta cu multe lucruri ... [Reprezentantul
guvernamental] îmi explicase deja cã lucreazã pentru o anumitã
organizaåie, care ajutã victimele traficului de persoane sã obåinã
documente, cu produse alimentare, haine æi educaåie... Nu credeam
cã un escroc poate veni în biroul unui poliåist pentru a mã înæela...
Mi-a plãcut pentru cã era serios.... A fost foarte prietenos cu mine...
Era mereu deosebit de politicos cu mine ... Am avut încredere în el
... Nu îmi era teamã pentru cã poliåistul îmi fãcuse cunoætinåã cu el.

Aæadar, multe dintre persoanele intervievate care nu au reuæit sã îæi
recapete încrederea æi alte numeroase victime au vorbit despre neîncrederea
în oameni æi instituåii æi au spus cã nu se bazeazã decât pe ele însele pentru
a-æi continua viaåa. Dintre persoanele intervievate, unele chiar refuzaserã
anumite forme de asistenåã tocmai din cauza acestei neîncrederi. O victimã
minorã, întrebatã ce tip de om sau organizaåie ar ajuta-o sã-æi recapete încre -
derea, a fost destul de pesimistã în acest sens: „Nu ætiu. Pur æi simplu nu am
încredere în nimeni ... Nu mã bazez decât pe mine însãmi“. Ea a mai povestit
cum mama ei, care influenåase în mod decisiv hotãrârea ei de a refuza asis -
tarea, simåea cã asistarea era „inacceptabilã“; „Crede cã, dacã eæti ajutat
acum, va trebui mai târziu sã plãteæti pentru asistenåa primitã... nu are
încredere în necunoscuåi“. Acest sentiment este în concordanåã cu un studiu
privind motivele pentru care victimele refuzã asistarea, în care problemele
legate de încredere au fost o chestiune centralã în procesul de luare a deciziei
pentru victime æi familiile acestora (Brunovskis & Surtees 2007).

6.3. Probleme æi obstacole în calea asistenåei 
æi a protecåiei — destinaåie, tranzit æi origine

Aceastã secåiune analizeazã contribuåia victimelor în aspectele cheie legate
de asigurarea asistenåei æi protecåiei în åãrile de origine, de tranzit sau de desti -
naåie. Observaåiile æi contribuåiile nu trebuie considerate relevante în egalã
mãsurã pentru toate åãrile. Unele din aspectele de mai jos se referã strict la
programele rezidenåiale care, deæi sunt obiænuite în ESE, nu reprezintã singura
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formã de asistenåã disponibilã. De asemenea, anumite observaåii sunt cu precã -
dere relevante în cazul åãrilor de destinaåie æi nu se pot aplica în aceeaæi mãsurã
în cazul åãrilor de origine. Aæadar, multe din aceste con statãri fac referire la
aspecte de relevanåã pentru numeroase organizaåii din mai multe åãri.

Barierele culturale æi lingvistice

În cazul anumitor victime, asistenåa acordatã în strãinãtate a fost afectatã
de diferenåele de ordin cultural æi lingvistic, uneori în raport cu angajaåii orga -
nizaåiei, uneori în raport cu ceilalåi beneficiari ai programului. În anumite cazuri,
a fost vorba de ceea ce poate fi numit o formã de dor de casã – dorinåa
de a vorbi cu cineva în limba maternã, în cadrul social æi cultural propriu.
O victimã asistatã în cadrul unui program împreunã cu alåi beneficiari de
diferite naåionalitãåi a spus cã s-a simåit mai uæuratã atunci când intra în
contact cu persoane din åara ei de origine:

Dupã aceea, au mai venit douã fete æi ele erau din [åara mea de
origine]. M-a ajutat prezenåa fetelor din åara mea. E altfel când eæti
cu cineva din åara ta. Aveam tot timpul impresia cã nu sunt înåeleasã,
deoarece ceilalåi erau de altã naåionalitate æi vorbeau o altã limbã.

În cazul în care victimele nu pot comunica cu ceilalåi, asistenåa poate
duce la izolare. O persoanã intervievatã a explicat cã s-a simåit strãinã la
centrul de adãpostire pentru cã oamenii de aceeaæi naåionalitate stãteau
împreunã æi vorbeau limba lor:

Îmi era greu când vorbeau cu toåii. Nu cunoæteam limba [lor]. Vor -
beau [limba lor], aæa cã eu eram singurã. Când stai singurã, nu vrei
decât sã se termine totul. A fost îngrozitor. 

Bariere lingvistice între angajaåi æi beneficiari pot afecta, de asemenea,
acordarea serviciului de asistenåã în sine. O femeie strãinã asistatã în ESE
nu a primit asistenåã psihologicã pentru cã serviciile de traducere nu erau
disponibile æi, dupã cum s-a exprimat ea însãæi, a trebuit sã treacã singurã
peste momentele rele. Alte victime au prezentat încercãrile ciudate de a
comunica cu angajaåii æi cu ceilalåi beneficiari, probleme de comunicare care
au afectat calitatea serviciilor de asistenåã:

Au mai existat æi momente rele. Dar am reuæit sã le depãæesc. Îi înåeleg
puåin pe ceilalåi æi ei mã înåeleg într-o oarecare mãsurã, comunicãm.
Încet, au început sã mã înåeleagã. Ne putem înåelege cumva.
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La început, a fost greu. Îl rugam pe fratele meu sã traducã tot ce
spuneam.

Deæi, în anumite situaåii, au fost folosiåi æi interpreåi, acest lucru este adesea
un lux æi nu este viabil din punct de vedere financiar în toate cazurile sau
în proporåie mare. O femeie a avut acces limitat la traducere æi a încercat
sã se descurce cu ajutorul cunoætinåelor lingvistice limitate ale unei angajate:
„Era o femeie care lucrase în [åara mea de origine]. Vorbea puåin [limba
mea]. Mi-au adus un interpret de douã ori.

În acelaæi fel, diferenåele culturale creeazã bariere în programele de asis -
tenåã, un aspect ilustrat de o victimã asistatã într-o altã åarã. 

Nu mã simåeam bine. Nu simåeam cã sunt înåeleasã æi aveam nevoie
sã vorbesc cu altcineva. Dar am venit aici æi am gãsit pe cineva cu
care vorbesc. Am simåit cã eram înåeleasã. Mã simåeam mai bine
când cineva mã asculta. În [limba respectivã] nu puteam spune tot.
Nu cunoæteam toate cuvintele... Nu era vorba doar de limbã, poate
cã era o problemã æi faptul cu nu eram [din åara respectivã].

O altã victimã a subliniat importanåa faptului de a avea interpreåi, anga -
jaåi æi beneficiari din åara sa de origine sau cel puåin cineva care cunoætea
sau era în contact cu aspectele culturale æi sociale: „A avut grijã de noi ca
æi cum ar fi fost din [åara mea de origine], dar era deja în [respectiva åarã
UE] de æase ani ... Era o fatã foarte drãguåã. Ne-a tratat foarte bine“.

Dupã cum s-a remarcat în numeroase programe destinate violenåei
domestice, intervenåiile sunt concepute pe baza viziunii globale a (în general,
experåi de clasã mijlocie) care contribuie la structurarea programelor (în
funcåie de modelele standard privind alimentaåia, limba, creæterea copiilor,
îmbrãcãminte etc.). Aceasta presupune cã sprijinul acordat nu reflectã întot -
deauna sau complet nevoile, valorile rezidenåilor æi beneficiarilor strãini. Mai
mult, barierele nu se reduc la cele de ordin lingvistic, ci apar æi în ceea ce pri -
veæte modul de comunicare într-un mediu cultural diferit (Arora 2004: 8).
În acelaæi mod, studiile privind femeile imigrante æi refugiaåii au evidenåiat
adesea complicaåiile apãrute în transmiterea informaåiilor æi în furnizarea
serviciilor dincolo de barierele lingvistice æi culturale. De exemplu, un studiu
privind acordarea de servicii femeilor abuzate, imigrante în Canada, au notat
existenåa unor bariere constante cauzare de specificul cultural æi limba aces -
tora, resimåite atât de angajaåi, cât æi de beneficiari. În anumite culturi, împãr -
tãæirea problemelor personale cu persoane necunoscute nu este acceptabilã
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æi, totuæi, aceastã practicã reprezintã baza multor programe de asistenåã.
Focalizarea pe individ, caracteristicã anumitor programe, poate constitui o
problemã pentru femeile care provin dintr-o societate æi o culturã centrate
pe organizarea vieåii vis-à-vis de familie æi comunitate, orientarea cãtre o viaåã
independentã intrând în contradicåie cu aceastã idee (Arora 2004: 13-15;
Fulbright 2004). Demn de menåionat este faptul cã, aæa cum s-a remarcat
æi în contextul serviciilor de sãnãtate mentalã, disponibilitatea de a solicita
îngrijiri este influenåatã de alte variabile legate de specificul cultural, cum ar
fi vârsta sau sexul (Hollifield 2002: 421). Aceste probleme au fost remarcate
æi de cãtre victime. O victimã a traficului de persoane din ESE a vorbit despre
diferenåa pe care a simåit-o în raport cu angajaåii din strãinãtate, care i-au
plãcut foarte mult æi de care s-a simåit sprijinitã. Dar, pentru ea, a existat
o diferenåã culturalã intangibilã pe care a simåit-o în raport cu aceætia.

Dat fiind cã aspectele culturale influenåeazã furnizarea serviciilor de asis -
tenåã, se impune sã se acorde mai multã atenåie dinamicii sociale æi culturale
specifice care afecteazã recuperarea æi reintegrarea. Deoarece multe victime
rãmân temporar æi chiar permanent în åãrile de destinaåie, acest lucru devine
extrem de important. În alte domenii, furnizarea de servicii presupune acorda -
rea de asistenåã în rezolvarea diferitelor probleme legate de viaåa într-o åarã/
culturã nouã, cum ar fi accesarea serviciilor pe care victimele nu le cunosc,
informarea acestora cu privire la cadrul legal al åãrii respective, furnizarea
de servicii lingvistice æi culturale corespunzãtoare, åinându-se cont de aspec -
tele culturale privitoare la intimitate, stigmat æi ruæine æi acordându-se atenåie
rolului familiei æi al comunitãåii în luarea deciziilor, etc. (Cooper et al 2004:
30-32). În privinåa anumitor forme de asistenåã, barierele culturale sunt,
de asemenea, esenåiale. Asistenåa psihologicã este o formã în cadrul cãreia
variabilele culturale trebuie luate în considerare æi în contextul cãreia trebuie
gãsite metodele de a comunica în mod eficient æi corespunzãtor cu persoane
din medii culturale æi sociale diferite (Hollifield 2002: 421). 

Accesul la informaåii referitoare la asistenåã æi servicii

Este vital, în contextul abordãrii axate pe capacitarea victimelor, ca acestea
sã se implice activ æi sã fie informate complet cu privire la deciziile æi opåiunile
disponibile dupã ieæirea din situaåia de trafic. Acest lucru presupune ca victi -
mele sã primeascã informaåii referitoare la o gamã largã de aspecte, cum ar
fi diferitele forme de asistenåã disponibile în strãinãtate æi în åara de origine,
opåiunile disponibile în cadrul acestor programe æi, de asemenea, modul în
care pot solicita asistenåã atât în prezent, cât æi în etapele ulterioare. Unele
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victime au spus cã au primit informaåii complete referitoare la opåiunile de
asistare. O femeie repatriatã din UE a fost în contact direct cu un program
de asistenåã din åara sa de origine æi a putut lua anumite decizii înainte de
repatriere:

Am vorbit cu [directorul] la telefon. Mi-a dat explicaåii referitoare la
programul de asistare: cã le ajutã pe fete sã se refacã dupã ce au trecut
prin experienåe similare, sã se reintegreze. Mi-a explicat tot despre
asistenåã. E drept cã eram speriatã la început, dar mi-am spus cã
trebuie sã merg æi cã vãd cum poate fi.

O altã femeie victimã repatriatã a contactat o organizaåie în acelaæi mod
æi a fost, la rândul sãu, mulåumitã de informaåiile primite: „Mi-a explicat foarte
clar ce fel de asistenåã este disponibilã în cadrul respectivului program æi cine
o acordã“. Informarea completã a victimelor este importantã pentru stabiliza -
rea acestora æi pentru ca ele sã poatã lua decizii æi sã îæi facã planuri de viitor.

Aæadar, alte persoane intervievate nu au avut întotdeauna acces la infor -
maåii relevante în contextul refacerii lor, deoarece lipseau informaåii referi -
toare la opåiunile de asistare atât în strãinãtate, cât æi în åara lor de origine:

Înainte de a fi traficatã, nu ætiam nimic despre astfel de servicii. N-am
ætiut nici când am sosit. Am avut noroc cã mama a aflat câteva infor -
maåii despre asta. Când eram traficatã, nu mã gândeam cã poate
cineva, în afarã de poliåie, care este însã coruptã, sã te salveze.

Este greu sã localizezi astfel de servicii... Victimele nu ætiu la cine sã
apeleze pentru a primi asistenåã.

În anumite intervievãri, în åãrile de destinaåie victimele au solicitat de la
cercetãtori informaåii referitoare la opåiunile de asistare æi datele de contact
din åãrile lor de origine pentru cã beneficiarii nu fuseserã încã informaåi
despre aceste posibilitãåi oferite de cãtre persoanele cu atribuåii în domeniul
anti-trafic. În mai multe cazuri, persoanele traficate se aflau deja de câteva
luni în programul de asistenåã, fãrã sã aibã nici o informaåie despre opåiunile
de acasã. Trebuie ca aceste proceduri sã fie îmbunãtãåite astfel ca victimele
sã fie mai bine informate cu privire la opåiunile de asistare din åara lor de
origine, pentru a spori æansele lor de reintegrare (cf. Brunovskis & Surtees,
Rosenberg 2006, Surtees 2005, 2006a).

Anumite victime au primit, de asemenea, informaåii incomplete sau insufi -
ciente, cum a fost cazul unei femei strãine asistatã în afarã åãrii sale, a cãrei
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repatriere a întârziat mult timp. Pentru ea, a fost important ca informaåiile
primite sã fie corecte æi complete, chiar dacã ar fi însemnat „veæti proaste“.
A preferat sã ætie dinainte care era situaåia ei de fapt, chiar dacã acest lucru
ar fi însemnat încã o întârziere de câteva luni.

I-am întrebat când pot sã mã întorc acasã. Mi-au spus – mâine. Am
stat acolo doi ani... Da, i-am întrebat [de ce stau atât de mult timp].
Când au intrat dimineaåa, i-am întrebat dacã trebuie sã mã pregãtesc
sã plec acasã. Mi-au spus: „Nu vei merge acasã, te vei întoarce aici“.
Am spus: „Dar mi-aåi spus cã voi merge acasã“. Ei mi-au rãspuns:
„Nu vei merge acasã pânã nu vedem ce facem“... Mi-au spus cã urma
sã aibã loc un proces. Dar nu a fost nici un proces.

Chiar dacã au primit câteva informaåii, multe victime nu au simåit cã
au fost suficiente: 

Nu mi-au spus cã era vorba de un centru de primire. Mi-au spus
numai cã era o casã particularã sau cã voi sta într-un fel e hotel. Mi-
au spus cã nici ei nu ætiu unde se aflã casa respectivã. Mi-au mai
spus sã nu îmi fie teamã æi cã voi fi bine. Mi-au spus cã nu este vorba
de închisoare; cã nu se va trece peste dorinåa mea, cã voi avea toate
condiåiile – voi putea sã dorm, sã mãnânc –, cã nu voi fi torturatã
æi cã pot rãmâne cât vreau.

În timp ce, în anumite åãri, victimele cunoæteau foarte bine programul de
reintegrare æi s-au implicat activ în procesul de luare a deciziilor, acest lucru
nu s-a petrecut în cadrul altor programe. Acest fapt este ilustrat de o femeie
care, întrebatã cât timp va rãmâne la centru, a spus cã nu i se spusese încã
acest lucru de cãtre asistentul responsabil de cazul ei; „Ei ætiu, dar noi nu. Nu
ætiu dacã mai stau aici douã trei luni sau zece“. Mai târziu, în cadrul intervievãrii,
ea a mai fãcut urmãtoarea observaåie, „Ætiu cã nu pot rãmâne mult timp aici.
Nu ætiu cât timp pot rãmâne aici, dar ætiu cã e o perioadã limitatã. Nu am
unde sã merg altundeva. Trebuie sã îmi gãsesc un loc de muncã“.

O altã problemã o constituie faptul cã victimele deåin informaåii limitate
cu privire la alte programe æi organizaåii care ar putea sã le ofere asistenåã –
fie cã e vorba de organizaåii specializate în combaterea traficului de persoane
sau nu, de servicii de stat sau nu. În plus, informaåiile primite erau, în general,
transmise prin intermediul agenåiilor specializate care acordã servicii de asis -
tenåã æi victimele nu sunt implicate direct în identificarea posibilelor opåiuni
de asistare. Aceasta înseamnã cã, în anumite cazuri, victimele s-au limitat
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la serviciile furnizate de o singurã organizaåie æi reåeaua acesteia æi nu li se
oferã gama integralã de servicii æi opåiuni (cf Bjerkan 2005, Surtees 2006a).
Un bãrbat traficat în fosta Uniune Sovieticã a fost identificat æi asistat prin
intermediul unei biserici æi, la întoarcerea acasã, nu a cunoscut decât
serviciile disponibile din aceastã reåea:

Habar nu aveam la ce organizaåie puteam apela ca sã cer sprijin. Nu
ætiam decât biserica cãtre care fusese referit de cãtre oamenii din [åara
de destinaåie]. Nu ætiam cã, pe lângã organizaåiile de stat, existã æi
ONG-uri.

Dat fiind faptul cã toate organizaåiile – guvernamentale æi non-guver -
namentale – lucreazã cu resurse limitate, devine foarte importantã coope -
rarea æi coordonarea între aceste organizaåii. Prin includerea unui numãr cât
mai mare de experåi din toate sectoarele pentru combaterea traficului de
persoane, se asigurã o mai eficientã identificare a victimelor æi, astfel, victimele
vor avea acces la o gamã variatã de servicii. În multe situaåii, coope rarea dintre
agenåii nu numai cã a crescut numãrul opåiunilor pentru victime, ci ajutã æi
la evitarea duplicãrii serviciilor. În numeroase cazuri, victimele au explicat cã
acordarea asistenåei a implicat sprijinul mai multor agenåii. Cazul unei femei
ilustreazã acest aspect. Ea a fost ajutatã sã înceapã o micã afacere de cãtre
o organizaåie specializatã în domeniul respectiv. Afacerea mergea bine pânã
când cineva din familia ei s-a îmbolnãvit æi a fost nevoitã sã folo seascã banii
câætigaåi pentru îngrijirile medicale. Organizaåia care a ajutat-o iniåial a referit-o
cãtre alte organizaåii care i-au acordat sprijin pentru a obåine asistenåa medicalã
necesarã, astfel încât sã-æi poatã continua afacerea care era vitalã pentru bunã-
starea ei (æi a familiei sale). Importanåa cooperãrii æi coordonãrii (precum æi
accesul la informaåie) a fost, de asemenea, subli niatã de alåi beneficiari:

Am observat cã [aceastã organizaåie] æi [o altã organizaåie] colabo -
rau foarte bine ... Au fost foarte atenåi cu mine æi ambele organizaåii
au luat în considerare nevoile mele. 

Îmi place sã observ modul în care coopereazã organizaåiile æi faptul cã
diferite organizaåii oferã diverse forme de asistenåã.36

36 Pe de altã parte, unele victime s-au plâns de lipsa cooperãrii între anumite agenåii æi
de faptul cã, uneori, beneficiarii erau prinæi la mijloc între tensiunile æi competiåia dintre agenåii;

Am observat æi un obicei prost. Vorbeau urât despre celelalte organizaåii în prezenåa
beneficiarilor. Spuneau cu [aceastã organizaåie] monopolizeazã victimele. Cã nimeni
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Nu se are în vedere doar cooperarea æi coordonarea organizaåiilor dintr-
o singurã åarã, ci æi cea transnaåionalã. Agenåiile specializate care acordã aceste
servicii au menåionat, într-un studiu realizat în ESE, lipsa informaåiilor complete
æi actualizate privind disponibilitatea æi aria de cuprindere a serviciilor de rein -
tegrare în åãrile de origine, lucru care nu le permite sã le comunice victimelor
întreaga gamã de opåiuni: „Trebuie sã avem contacte mai bune cu organi -
zaåiile din celelalte åãri, mai ales cu cele din UE. Cunoaætem ONG-urile din
regiune, însã, acum, trebuie sã stabilim contacte în åãrile UE“ (Surtees 2006a).

Fiind mai bine informate cu privire la serviciile din åãrile de origine, agen -
åiile pot lua decizii fundamentate în procesul de referire æi comunica victimelor
întreaga gamã de servicii la care pot apela la întoarcerea acasã, indiferent
dacã acestea sunt acordate de agenåia care le primeæte sau dacã pot fi
apelate prin procesul de referire. Din cauza unei comunicãri limitate între
programe, victimele pot fi referite fãrã ca agenåia care îi primeæte sã fie
informate despre caz sau fãrã sã i se ofere informaåiile corespunzãtoare
cu privire la caz (Surtees 2006a).

Un alt aspect important constã în accesul la informaåiile referitoare la
asistenåa æi sprijinul oferit de comunitate în general. Victimele au fost între -
bate în ce mãsurã opåiunile de asistenåã erau vizibile æi accesibile publi -
cului – victimelor sau comunitãåii în general.

Cred cã victimele traficului de persoane nu ætiu cui sã cearã ajutor.
Acum, în [oraæul respectiv] oamenii de la [organizaåia respectivã]
merg în æcoli pentru a discuta, pentru a distribui broæuri... E un lucru
bun... Pãcat cã nu aveam aceste informaåii când eram la æcoalã. Cred
cã mi-ar fi fost de folos.

Nu ætiam nimic despre aceastã [asistenåã]. Nici acum nu ætiu aproape
nimic despre asistenåã. Nu avem televizor sau radio acasã. Æi nici nu
citim ziarele ... nu aæ fi aflat despre asistenåã dacã [furnizorul de
servicii] nu m-ar fi contactat.

Nu ætiam nimic despre serviciile disponibile [acasã].

Întrebate despre modul în care victimele însele ar trebui sã transmitã
informaåii referitoare la opåiunile de asistenåã, victimele avea, adesea, idei

nu poate aborda organizaåia respectivã æi nici beneficiarii acesteia. Cã [organizaåia
respectivã] îi obligã pe beneficiari sã munceascã în schimbul asistenåei oferite. Cã îi
închid pe beneficiari, ca prizonieri, etc. Nu mã aæteptam la aæa ceva.
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clare despre cum ar trebui fãcut acest lucru æi, mai precis, cum s-ar fi putut
face mai bine în cazul lor:

I-aæ explica în cuvinte simple ce forme de asistenåã sunt disponibile
æi, luând-o de mânã, aæ aduce-o la organizaåia în care am fost eu ...
Aæ prezenta-o angajaåilor centrului de adãpostire... I-aæ da timp ca
sã se acomodeze cu lucrurile de la centru, pentru ca, treptat, sã
ajungã sã creadã ce spun.

Acest tip de abordare a fost utilizat de anumite organizaåii care le invitã
pe victime la sediu pentru ca sã poatã vedea ce li se oferã de fapt æi sã se
poatã întâlni cu ceilalåi beneficiari. De regulã, doar în aceastã fazã, victimele
sunt solicitate sã decidã æi, dacã refuzã, au întotdeauna posibilitatea de a
se întoarce mai târziu. Un psiholog a remarcat, cu privire la aceastã strategie,
„Una e sã le vorbeæti despre asistenåã æi altceva sã le arãåi“ (Brunovskis &
Surtees 2007). Este nevoie ca victimele sã fie întrebate de ce informaåii au
nevoie, în ce formã, iar limbajul utilizat trebuie sã fie adecvat vârstei æi
nivelului de instruire a victimei. În egalã mãsurã, este important ca victimelor
sã li se dea timp pentru a procesa aceste informaåii, pentru a putea lua
decizii bine documentate æi chibzuite.

Accesul la justiåie

Multe persoane traficate au acceptat sã se implice în procesele în justiåie
împotriva traficanåilor lor, deæi, adesea, din motive diferite. În anumite cazuri,
dorinåa de a obåine compensaåii materiale a reprezentat principalul motiv.
O victimã a explicat, „Voiam sã depun eu însãmi mãrturie împotriva infracto -
rilor. Vreau sã-mi dea banii pe care i-au obåinut exploatându-mã. În [åara
mea] poåi cumpãra o casã la åarã cu 300-800 de dolari. Vreau sã obåin aceæti
bani“. În alte cazuri, rãzbunarea a fost cel mai puternic argument care le-a
determinat pe victime sã depunã mãrturie împotriva traficanåilor lor. Bjerkan
& Dyrlid (2006a: 9) au remarcat:

Când am întâlnit-o pe “Jasmina“, procesul împotriva traficantului ei
începuse cu un an înainte æi tot nu se apropia de un sfâræit. În ciuda
dificultãåilor æi a procedurilor legale extrem de greoaie, Jasmina susåi -
nea cã nu regretã cã a acceptat sã depunã mãrturie. A spus cã princi -
palul argument care a motivat-o sã ia parte la acest proces a fost
rãzbunarea. Traficantul care o trimisese în strãinãtate nu i-a permis
sã-æi vadã fiica timp de mai multe luni. În acel timp, fiica Jasminei
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era la bunica ei, care era alcoolicã. Jasmina ætia cã femeia care o
traficase avea æi ea un copil mic æi a considerat cã este rãzbunarea
perfectã pentru a o face sã sufere, cum a suferit æi ea, fiind separatã
foråat de copilul ei.

În alte situaåii, victimele au acceptat sã depunã mãrturie din dorinåa de
a fi în siguranåã (æi pentru ca alåii sã fie în siguranåã) æi de a nu se mai teme
de rãzbunarea traficantului:

Nu m-am rãzgândit imediat. Dar, gândindu-mã la ororile prin care
trecusem, mi-am dat seama cã voi fi mai în siguranåã dacã oamenii
aceia vor fi în închisoare.

Dacã infractorii intrau la închisoare, mã liniæteam.

“Iulia“ a fost contactatã de poliåia localã æi i s-a cerut sã depunã
mãrturie împotriva traficanåilor ei imediat dupã ce s-a întors acasã...
Motivul principal care a determinat-o sã facã acest lucru a fost
dorinåa de a nu-i mai lãsa sã-æi continue activitãåile. Aflase cã aceleaæi
persoane recrutaserã æi exploataserã multe fete æi s-a simåit obligatã
sã contribuie la condamnarea lor, pentru ca sã nu mai sufere æi alte
persoane experienåe similare (Bjerkan & Dyrlid 2006a: 10).

În câteva cazuri, victimele au participat la procese æi au fost pronunåate
sentinåele. O victimã a explicat, „Am depus mãrturie împotriva [traficanåilor]
æi am câætigat cazul. Am fost fericitã cã æi-au primit pedeapsa“. Însã, trebuie
menåionat cã accesul la justiåie presupune multe restricåii æi, adesea, poate
implica riscuri æi consecinåe reale pentru viaåa victimei. Când au fost impli -
cate în procesele penale æi civile, multe victime nu au fost mulåumite de
modul în care procesul s-a derulat. O victimã a spus cã ar fi trebuit organizat
într-un alt mod, „sã primim mai multã consiliere juridicã calificatã, sã se
asigure o mai bunã protecåie martorilor care depun mãrturie împotriva
traficanåilor lor“. O altã victimã a fost foarte dezamãgitã de sistemul juridic,
care nu reuæise nici sã îl condamne pe traficant, nici sã o protejeze pe aceasta
æi pe familia sa. El, victima, a spus cã îi pare rãu cã a dat declaraåie la poliåie:

Ar trebui sã le ajute mai mult. Cel puåin ar trebui sã se asigure cã
protecåia acordatã de poliåie este realã pentru cã, de exemplu, sora
mea primea telefoane de la traficanåi, care îi spuneau cã eu le-am
distrus o afacere de sute de milioane æi cã aæa ceva nu poate fi iertat.
În plus, poliåia ar trebui sã ne trateze altfel ... Ajuåi statul pentru nimic.
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Eu nu aæ mai face acelaæi lucru acum. Credeam cã trebuia sã fac
asta, pentru cã tipul acela fãcuse multe lucruri rele multor oameni
ca mine æi ar fi putut continua. Dar, depunând mãrturie împotriva
lui, mi-am fãcut rãu mie, pentru cã, de atunci, sunt tot timpul pe
drumuri. E singura remuæcare pe care o am ... Chiar dacã [soåia mea]
era mai tânãrã decât mine, a fost mai deæteaptã æi mi-a spus sã nu
dau declaraåie la poliåie. Am fãcut cum am vrut æi asta este. Nimic
nu se mai poate schimba acum.

În acelaæi timp, victimele simt cã avocaåii lor nu s-au ocupat cum trebuie
de cazul lor. Un exemplu este cazul unei victime care a spus cã avocatul
ei åipa adesea la ea, îi spunea cã nu e bunã de nimic æi cã tindea mai mult
sã îl creadã pe traficant decât pe ea. Mai mult, femeia a spus cã avocatul
nu era interesat de interesele æi experienåele ei: 

Mai târziu, când procesul era deja pe rol de æase luni, a încercat sã
mã convingã sã îmi retrag mãrturia spunând „îåi este rudã, fie-åi milã
de ea“. Am fost æocatã. Insista sã fac asta æi, în cele din urmã, mi-
a fost milã de ruda mea.

O altã plângere rezidã în faptul cã victimele nu au primit informaåii
referitoare la cazul lor de la poliåie sau autoritãåile judiciare æi nu au fost
åinute la curent cu evoluåia cazului lor:

[Atitudinea poliåiei] a fost de genul ... „lasã-mã în pace, am lucruri
mai importante de fãcut decât treaba asta a ta“.

Singurul lucru pe care încã vreau sã îl fac, æi mi-am promis cã îl voi
face într-o zi, e sã îl sun pe poliåistul din [åara de destinaåie] care s-a
ocupat de cazul meu pentru cã sunt curioasã sã aflu ce s-a întâmplat.

Nu, nu m-au contactat. Am mers sã întreb dacã sunt noutãåi. Le-am
spus unde merg æi ce fac. Mi-au spus cã nu se întâmplase nimic ...
M-ar fi sunat dacã s-ar fi întâmplat ceva. 

Victimele au mãrturisit cã s-au simåit frustrate de durata anchetelor în
cazurile de trafic de persoane æi a proceselor ulterioare, multe dintre ele
desfãæurându-se literalmente vreme de mai mulåi ani. 

Dureazã de mai bine de un an æi nu se întrevede nici un sfâræit. Ori
e absent un avocat, pentru ca la urmãtoare întrevedere sã nu fie
prezent celãlalt. 
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Da, vreau ca oamenii aceia sã fie pedepsiåi. Întorcându-mã [acasã],
am dat o declaraåie la poliåia localã. Dar, pânã acum, nu am primit
nici un rãspuns. Asistentul social mi-a spus cã [poliåia anti-trafic] va
putea sã se ocupe de cazul meu. [Asistentul social] a mers acolo cu
mie. Am dat declaraåie acolo æi apoi am fost chematã la poliåia localã
de mai multe ori, pentru a continua mãrturia, æi asta a fost tot. Au
trecut patru ani de atunci æi nici un rezultat.

Alte impresii negative au fost generate de faptul cã victimele au consi -
derat cã procesul legal a fost confuz, inaccesibil æi dincolo de controlul lor:

Mi se pãrea cã judecãtorul vorbea o altã limbã, folosind cuvinte pe
care nu le înåeleg, dar apoi am uitat sã îl întreb pe avocatul meu ce
înseamnã. Când am dat declaraåie la poliåie, mi-au luat paæaportul
æi nu mi l-au dat încã înapoi.

Procurorul mi-a respins dosarul... Poliåia de crimã organizatã a instru -
mentat cazul. Au spus cã totul va fi bine, dar, când au ajuns la tri -
bunal, procurorul a decis neînceperea urmãririi penale... L-am sunat
o datã pe [poliåist] ca sã îl întreb despre caz. Mi-a spus cã nu se
aætepta ca dosarul sã fie respins pentru cã instrumentase cazul
corespunzãtor æi adunase suficiente probe. Mi-a spus cã nu ætie de
ce procurorul a luat acea decizie.

Acest aspect nu reprezintã o problemã numai pentru victimele cu un nivel
de instruire redus, pentru care este, de altfel, un aspect extrem de grav, ci
æi pentru toate persoanele traficate, în general, æi, dupã cum se poate demon -
stra, pentru toåi oamenii. Deosebit de important este, aæadar, sprijinul pentru
înåelegerea æi parcurgerea procesului legal, lucru care poate influenåa atât
sentimentul de siguranåã al victimei, cât æi sentimentul sãu de capacitare. 

Anumite victime au simåit cã, în unele cazuri, lipsa dreptãåii era legatã
de corupåie. O victimã a lansat ipoteza mitei în cazul pe care îl deschisese
împotriva traficanåilor ei. Acuzaåii primiserã doar amenzi æi nu au fost închiæi:
„Sentinåa cerutã de procuror a fost de 18 ani æi jumãtate de închisoare,
însã judecãtorul a dat o sentinåã constând în plata unei amenzi de 1000
de dolari pentru fiecare traficant, dupã care au fost iertaåi... nici mãcar nu
au fost pedepsiåi... pentru ei, 1000 de dolari e un fleac“.

Pentru anumite victime, imposibilitatea de a obåine dreptate în justiåie
a avut consecinåe reale în viaåa lor, în sensul unor posibile rãzbunãri. Multe
dintre ele s-au declarat speriate tot timpul, lucru care poate avea efecte
devastatoare atât pentru victimã, cât æi pentru familia acesteia:
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Îmi este fricã... pentru cã persoanele împotriva cãrora am depus mãr -
turie pot afla unde sunt... M-au mai ameninåat înainte ... O fatã de
la centru mi-a spus cã s-a întâmplat ca traficanåii sã plãteascã fete
din centru ca sã scoatã de acolo o fatã care a declarat împotriva lor.
Mi-e fricã. Fratele traficantului a fost deja închis. Mã aætept la orice
din partea lor. Oriunde merg, sunt speriatã: acasã, când merg sã o
iau pe fiica mea de la grãdiniåã, chiar æi acum, când am venit pentru
acest interviu, sunt însoåitã de mama mea.

Nu am vrut sã merg la poliåie. Îmi era fricã. Dar m-am gândit cã,
într-un fel sau altul, tot îmi vor face rãu. Dacã æi-ar da seama cã m-am
întors acasã, ar vrea sã mã ducã înapoi æi sã îmi facã rãu. Aæa cã m-am
gândit cã ar fi mai bine sã merg la poliåie æi sã le spun tot. Aæa am
æi fãcut æi, o vreme, au fost chiar reåinuåi. Dar apoi, i-au eliberat.
Le-am spus poliåiætilor cã oamenii aceia erau proxeneåii mei, le-am
spus tot. Poliåia i-a åinut în arest o noapte, dar apoi un prieten [strãin]
de-al lor a venit æi a vorbit cu poliåia. A spus cã lucrau pentru el æi
poliåia i-a eliberat. Dupã aceea, poliåia nu a mai fãcut nimic.

A fost greu æi îmi e fricã sã merg acasã. Mi-e teamã pentru cã încã
sunt în stare de libertate. Încã mai au fete ca prostituate acolo. Ætiu
asta de la prietena mea. Stau acasã liberi æi nimeni nu le face nimic
æi fetele sunt speriate. 

Nu. Nu mã simt deloc în siguranåã. Mã aætept în orice moment ca
[traficanåii] sã vinã dupã mine, toatã familia celui care a fost arestat...
Nu am cui sã cer ajutorul, nimeni nu te poate ascunde. Va trebui sã
fac singurã ceva.

Aspectele legate de siguranåã æi securitate

Victimele æi persoane cu atribuåii anti-trafic evidenåiazã nevoia de a acorda
atenåie siguranåei æi riscurilor pe durata asistãrii în åara de destinaåie sau
de tranzit, dar æi la întoarcerea acasã. Victimele æi familiile lor pot fi expuse
acåiunilor de rãzbunare ale traficanåilor când acestea depun mãrturie
împotriva acestora în instanåã sau dau o declaraåie la poliåie. Victimele pot
fi, de asemenea, expuse riscului violenåei sau în pericol de a fi re-traficate
la întoarcerea acasã, mai ales dacã traficantul provine din aceeaæi regiune.

Victimele au declarat cã se simåeau nesigure æi lipsite de protecåie când
se gândeau la posibilitatea de a intra în contact cu traficanåii lor (sau cu
familiile sau aliaåii traficanåilor).
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Când mi-au spus cã mã voi întoarce [în åara mea de origine], m-am
gândit la ce putea sã mi se întâmple. Ætiam cã unii dintre ei sunt
încã în libertate æi mã temeam cã voi ajunge din nou pe mâinile lor. 

Ieri, i-am spus consilierului meu cã îmi este puåin teamã. [Traficanåii]
ætiu cã sunt în [capitalã]. E scris în declaraåia mea – cã sunt într-un
centru din [capitalã]. N-am vrut ca tribunalul sã ætie asta. Inspectorii
m-au trimis acolo, dar nu ætiu precis unde sunt. [Capitala] e un oraæ
mare, dar oricum ... Uneori, când mã gândesc la asta æi mã plimb,
mã întorc æi am impresia cã sunt chiar în spatele meu. Sunt neliniætitã.

Ætiu cã sunt periculoæi, ætiu ce fel de oameni sunt æi, de aceea, îmi
era fricã.

Lucrul acesta m-a pus pe drumuri de mai bine de doi ani. Am stat
în chirie mai mult de un an æi apoi ne-am mutat la mama soåiei mele,
dar, din nou, a trebuit sã plecãm de acolo pentru cã traficanåii aflaserã
unde eram. Aæa cã ne-am mutat iar la o rudã a soåiei mele. Nu ætim
cât timp vom sta aici. Cred cã singura posibilitate pe care o avem
este sã plecãm din åarã. Sora mea mi-a spus cã oamenii acei au
ameninåat cã mã calcã cu maæina dacã mã gãsesc.

Locuiesc foarte aproape de [traficanåi]. Este un singur sat între noi æi
se ætie orice miæcare în satele acestea. E greu, e foarte greu. De fiecare
datã când merg acasã, oricât de fericitã aæ fi sã fiu acasã de sãrbãtori,
am o piatrã pe inimã æi mi-e fricã sã fiu acolo. Nu ætii niciodatã ce se
poate întâmpla. Chiar dacã nu ieæi în oraæ sau la discotecã, tot pot
sã te prindã când mergi sã cumperi pâine sau sã faci cumpãraturi.
Nu e mare lucru, pot sã te ia într-o maæinã. Nu se tem.

Tipul acela este în închisoare æi a primit 15 ani, dar a fãcut apel ...
Nu pot spune cã sunt mulåumitã, pentru cã are rude afarã æi nu voi
fi niciodatã sutã la sutã în siguranåã. Într-o zi, voi ieæi din [centru],
pentru cã asta voi face într-o zi. Nu cã mi-ar fi neapãrat fricã, dar
ætiu cã nu voi fi în siguranåã afarã.

Multe victime se îngrijoreazã pentru problemele cu care s-ar putea
confrunta membrii familiei æi comunitãåii lor.

Mã gândesc la mama æi la sora mea æi mã tem de ce li s-ar putea
întâmpla din cauza mea. Aæa cum au prins-o æi au bãtut-o pe mama
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mea, ar putea intra noaptea în casã, sã le batã din nou æi nimeni
nu ar æti nimic.

Un alt aspect adus în discuåie în cursul interviurilor cu victimele este dacã
acestea sunt informate cu privire la riscurile pentru siguranåa æi securitatea
lor, în cazul în care depun mãrturie. O femeie care a acceptat sã depunã mãr -
turie la tribunal a fost destul de relaxatã cu privire la siguranåa æi securitatea
ei: „Da, voi depune mãrturie împotriva lui cu plãcere. Nu am nici un motiv
sã îmi fie fricã. Dreptatea e de partea mea“. Aceasta în ciuda problemelor
cu care s-au confruntat alte victime în aceeaæi åarã în cursul proceselor împo -
triva traficanåilor lor, ceea ce ne face sã ne întrebãm dacã a primit informaåii
complete æi adecvate cu privire la riscuri æi la problemele de siguranåã.

Este important de remarcat faptul cã nu toate problemele de siguranåã
æi securitate sunt cauzate de rãzbunarea æi violenåa traficanåilor. Victimele
pot fi expuse, de asemenea, violenåei din partea vecinilor æi a membrilor
comunitãåii dupã ce ies dintr-o situaåie de prostituåie foråatã. O victimã a
spus cã a fost violatã de niæte bãrbaåi din comunitatea ei la un eveniment
al satului pentru cã, dupã cum au declarat aceætia, dacã tot a prestat servicii
sexuale pentru bãrbaåii din strãinãtate, de ce nu ar face æi pentru ei acelaæi
lucru (Brunovskis æi Surtees 2007). O altã victimã traficatã în UE a explicat
cum o prietenã a fost violatã în cadrul comunitãåii ei, la întoarcere: „O fatã
care s-a întors din strãinãtate mi-a spus cã a fost violatã de vecinii ei, i-au
spus ‚cu [strãinii] te poåi culca, o sa ne refuzi pe noi?“.

În anumite cazuri, ameninåãrile æi violenåa au fost îndreptate împotriva
victimelor æi riscurile pentru siguranåa acestora au fost foarte reale:

M-am întâlnit cu traficanta în drum spre secåia de poliåie æi m-a ame -
ninåat cu un cuåit. Ætiam cã nu glumeæte, pentru cã îl înjunghiase cu
un cuåit chiar æi pe soåul ei. M-a ameninåat cã mã omoarã dacã nu
îmi retrag declaraåia. I-am spus poliåistului despre aceste ameninåãri
æi mi-a solicitat sã dau o altã declaraåie cu privire la ameninåãri æi
asta a fost tot. Mi-au promis cã o vor reåine câteva zile, dar nu au
fãcut-o, pentru cã nu existau probe. În caz de urgenåã, trebuia sã mã
adresez poliåiei locale. Când mi s-a dat un avocat, i-am spus despre
aceste ameninåãri, dar nu le-a acordat nici o atenåie. Mi-a spus „n-o
sã te omoare ... nu-åi fie fricã ...uitã de asta“. Poliåistul din cadrul poliåiei
locale m-a ameninåat æi el cu pistolul, spunându-mi sã-mi retrag
declaraåia împotriva traficantei. M-am plâns de asta avocatului meu;
a scris un bilet æi mi l-a dat sã-l transmit poliåistului din cadrul poliåiei
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locale. Când a citit aæa-zisul „apel“ (nici mãcar nu era semnat de cãtre
avocat), poliåistul mi-a râs în faåã æi mi-a spus sã dispar de acolo.

[Traficantul] mi-a spus: „Dacã ajunge fratele meu în închisoare, mai
devreme sau mai târziu, te voi omorî“.

[Când am ajuns acasã] erau deja acolo æi mã aæteptau. Erau cam
æapte [traficanåi]. Åipau la mama mea, la mine. Nu puteam spune
nimic. M-au ameninåat cã mã omoarã dacã nu mã întorc. Au spus
cã m-au cumpãrat æi cã le datorez bani.

Unele victime spun cã s-au confruntat cu probleme de siguranåã æi, într-
un caz, chiar violenåã ca urmare a implicãrii în procedura juridicã împotriva
traficanåilor lor:

Nu, [procedura] nu a rezolvat nimic. Sunt toåi liberi. De îndatã ce
ies [din centru], mã vor gãsi æi mã vor ucide.

Mã pune mult în pericol. Am avut atât de multe probleme când am
mers la tribunal. De fiecare datã, trebuie sã intrãm prin pasaje secrete,
sã ieæim cu escortã ... De fiecare datã aveam probleme. La intrare,
soåia lui m-a atacat. Avocatul meu m-a salvat. Îmi era fricã æi nu ætiam
ce cãuta acolo. Am vãzut-o de douã sau trei ori acolo æi m-am mirat
cã era în [oraæ]. M-a tras de mânecã, dar avocatul m-a apãrat. Apoi,
din nou, m-a atacat în faåa uæii judecãtorului. Apoi, mi-au permis
sã intru mai repede ca sã dau declaraåia ... Ætiu cã nu poate sã mi
se întâmple nimic în tribunal. Dar, mã sperie cuvintele lor... Îæi spun
între ei: „Uite cât de bine o apãrã. Dar asta nu va åine o veænicie.
O sã o gãsim æi o sã omorâm“. Ætiu cã existã siguranåã în interiorul
instanåei, dar acele cuvinte m-au speriat.

[Acasã] îmi e teamã, pentru cã sunt implicatã într-un caz împotriva
lor. Procurorul a respins dosarul æi [traficanåii] au prins-o pe mama
mea, au bãtut-o æi au ameninåat-o, iar poliåia nu a fãcut nimic. 

Problemele de siguranåã au fost amplificate de faptul cã, în general,
victimelor nu li se asigurã protecåie adecvatã, nici mãcar în timpul proceselor.

Pânã æi poliåia nu ne-a permis sã intrãm în sala de judecatã pentru
cã nu era sigur … Intram întotdeauna prin pasaje secrete. Ne ascun -
deau undeva. La sfâræit, când nu s-au mai putut descurca, l-au chemat
pe comandantul poliåiei care a dat dispoziåie sã fim escortate.
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Însã multe victime nu au beneficiat de protecåie:37

Când am mers la poliåie, am fãcut-o cu o singurã condiåie. Ætiam cã,
dacã spuneam ceva despre familia asta, aæ fi fost în pericol sã fiu
urmãritã de ei. Aæa cã am spus poliåiei cã voi da o declaraåie doar dacã
mi se va asigura protecåie. Mi-au spus cã aæa vor face, dar dupã ce
am dat declaraåia, nu s-a întâmplat nimic. Le-am spus cã sunt urmãritã
de traficanåi æi poliåia mi-a spus sã apelez la ei dacã se întâmplã ceva.
I-am întrebat cum sã ajung la poliåie dacã mã loveæte o maæinã. M-au
mai chemat la poliåie, dar nu am vrut sã merg. Nu avea nici un rost
sã merg acolo. Nu trebuia sã fi spus la poliåie povestea mea.

Cel puåin, ar trebui sã se asigure cã protecåia oferitã de poliåie este
realã pentru cã, de exemplu, sora mea a fost sunatã de traficanåi,
spunându-i cã le-am distrus o afacere de sute de milioane æi aæa ceva
nu poate fi iertat.

Într-un caz, siguranåa victimei a fost periclitatã de faptul cã poliåia nu
a respectat anonimatul acesteia æi a transmis informaåii despre victimã presei:

[Poliåistul] a dat o declaraåie în presã. A dat æi numele meu întreg...
Scria în toate ziarele. „Fatã scoasã dintr-o reåea criminalã ... Numele
fetei este acesta ... locuieæte acolo ... a fost cãsãtoritã ... are un fiu ...
pe fiu îl cheamã ....“. Am fost în stare de æoc. Nu puteam merge
mai departe ... M-au hãråuit acasã, m-au ameninåat. S-au întâmplat
multe lucruri. Au rãmas în arest doar 48 de ore, dupã care au fost
puæi în libertate. Nu aveau nici o dovadã.

În absenåa unei evaluãri a riscului, efectuatã individual æi continuu, este
dificil sã ne dãm seama mãsura în care siguranåa reprezintã un risc pentru
victime. Mai mult, au fost studiate puåin riscurile reale pentru victime æi
cazurile de rãzbunare æi violenåã îndreptate împotriva victimelor, atât cele
care au acåionat împotriva traficanåilor câr, cât æi cele care nu au fãcut nimic.

37 Din 364 de victime ale traficului de persoane reprezentate de Centrul pentru Prevenirea
Traficului de Femei (CPTF) din Republica Moldova, numai 3 au primit o anumitã formã de
protecåie în timpul urmãririi penale æi în justiåie, iar victimele au fost obligate sã intre în contact
cu traficanåii pe parcursul procedurilor judiciare (CPTF 2006: 14-5). Alte persoane cu atribuåii
în combaterea traficului de persoane au remarcat faptul cã, în majoritatea åãrilor, protecåia
victimelor/martorilor lipseæte cu desãvâræire, deæi unele victime au primit protecåie ad hoc,
prin intervenåiile personale ale unor reprezentanåi ai poliåiei, parchetului æi instanåelor.
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În mod cert, multe victime nu s-au simåit sigure nici în strãinãtate, nici la
întoarcerea acasã. Pentru multe dintre ele, au existat probleme foarte reale
legate de siguranåã care au trebuit luate în considerare de cãtre poliåie æi
de cãtre agenåiile specializate în diferite etape ale vieåii dupã traficare.
Evaluarea riscului se face în mod continuu æi în funcåie de evoluåia situaåiei
victimei. Este posibil ca riscurile sã varieze în funcåie de situaåie, moment,
locaåie æi implicare în proces. Este important ca furnizorii de servicii æi orga -
nele de aplicare a legii sã anticipeze potenåialele riscuri viitoare, pentru a se
putea acåiona în mod adecvat. Acordarea unui permis de æedere temporarã
(æi permanentã) este un mod prin care riscurile imediate de siguranåã pot
fi abordate38 æi, în anumite åãri din ESE, permise de æedere temporarã au
fost acordate victimelor strãine cât timp s-au hotãrât paæii urmãtori. În
anumite cazuri, au fost acordate permise de æedere pe termen lung, oferind
victimelor æi posibilitatea accesãrii unui program de asistenåã socialã.

Abordarea eficientã a problemelor de siguranåã æi securitate constituie
un obstacol semnificativ în regiunea ESE. Organele de aplicare a legii nu
au, poate, resurse suficiente pentru a oferi siguranåa necesarã în toate
cazurile æi/sau nu se implicã în acest sens. Protecåia martorilor se impune
atât în åãrile de destinaåie, cât æi cele de origine, adesea înainte de procdura
în instanåã, pe durata acesteia æi dupã, deæi nevoile sunt pe termen lung
æi mai acute atunci când victima este martor în åara sa de origine.

Pentru unele victime, decizia de a accepta asistenåã într-un program la
un centru a depins direct de ameninåãrile pe care ea/el æi familia sa le primise
sau de neliniætile lor legate de siguranåã, în general:

Înainte sã vin la centru, [traficanåii] stãteau în faåa casei mele în fiecare
searã. Æi chiar dacã o sunam pe poliåistã æi îi spuneam cã voi fi acasã,
ce putea sã facã ea, cã eu sunt aici în sat æi ea e în oraæ?

Dacã o sã am bani, când ies de aici o sã-mi angajez un poliåist care
sã mã apere. Pentru cã, deæi tipul e în închisoare, nu mã simt în
siguranåã în afara centrului.

Deæi multe victime au menåionat probleme legate de siguranåã æi securi -
tate, trebuie spus, de asemenea, cã multe dintre ele nu s-au confruntat totuæi
cu nici o ameninåare sau acåiune de rãzbunare æi s-au întors acasã în siguranåã.

38 Opåiunea de a obåine un permis de æedere temporarã este disponibilã în æapte åãri din
ESE æi Directiva Consiliului 2004/81/EC din legislaåia UE, privind Permisul de Æedere, impune
åãrilor UE sã acorde opåiunea de rezidenåã persoanelor traficate.
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În lipsa unei evaluãri sistematice a riscului, este greu de stabilit în ce mãsurã
reprezintã siguranåa o problemã pentru victime. Cert este faptul cã dimen -
siunea riscului nu este aceeaæi pentru toate victimele æi existã numeroase
cazuri în care siguranåa nu reprezintã o problemã. Mulåi actori antitrafic susåin
cã este mai bine sã fie precauåi æi sã anticipeze situaåiile cu risc ridicat, însã
acest lucru are impact asupra victimelor. Dacã problemele de siguranåã æi
securitate nu sunt justificate, supraevaluarea acestora poate împiedica pro -
cesul de recuperare æi stabilizare a victimelor. Victimele ale cãror situaåii nu
prezintã riscuri de siguranåã pot deveni, inutil, stresate æi neliniætite pentru
siguranåa lor în moduri care nu le mai permit sã se întoarcã acasã sau la
„o viaåã normalã“. Trebuie sã se gãseascã un echilibru între posibilele riscuri
pentru siguranåa victimelor, åinându-se seama de viaåa de zi cu zi a acestora
æi de nevoia lor de a se întoarce la normalitate. 

Modelele, regulile æi restricåiile programului

Orice program are reguli. Acestea sunt concepute pentru a facilita buna
funcåionare a programului, pentru a evita problemele de siguranåã æi de
securitate, pentru a preveni conflictele între rezidenåi, pentru a corecta com -
portamentele problematice æi pentru a proteja victimelor de urmãrirea trafi -
canåilor lor. Aæadar, pot apãrea cazuri în care regulile æi restricåiile sã nu fie
în concordanåã cu profilul sau nevoile beneficiarilor. 

Aæadar, au existat recent discuåii în jurul nevoii de a lua în consideraåie
æi a evalua anumite reguli æi restricåii în vigoare în cadrul programelor reziden -
åiale, destinate persoanelor traficate æi altor victime ale violenåei (Brunovskis
& Surtees 2007; Brunovskis & Surtees în publicare în 2008). Æi în interviurile
purtate cu victimele au fost permanent menåionate regulile æi restricåiile
centrului de adãpostire ca fiind importante æi, adesea, creând probleme. Este
relevant, în contextul acestui studiu, sã analizãm modul în care victimele au
perceput æi au trãit aceste reguli æi restricåii.

Regulamentele privesc o serie de aspecte, inclusiv orarele æi planificãrile,
comunicarea æi contactul cu exteriorul æi libertatea de miæcare. Victimele au
fost informate cu privire la aceste reguli în cursul uneia dintre primele discuåii
avute la intrarea în diferite programe care se desfãæoarã în centre de adãpostire:

[Asistentul social] a intrat cu noi în centru æi acolo era o angajatã cu
care am vorbit despre cum este în centru, despre mâncare æi altele,
dacã trebuia sã gãtim æi sã facem curãåenie singure. Mi-au explicat
regulile centrului de adãpostire ... Nu ai voie sã foloseæti telefonul æi sã
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aduci alcool în interiorul centrului. Nu, nu avem voie sã aducem alcool,
nu am voie sã spunem nimãnui unde se aflã acest centru æi aæa mai
departe... L-am dat [telefonul meu mobil] personalului de acolo.

[Cu privire la reguli] Fãrã telefoane, fãrã ieæiri, fãrã alcool. E pentru
binele nostru.

Urmãtoarele secåiuni prezintã reacåiile victimelor la unele dintre cele mai
comune regulamente, punându-se accentul pe modul în care ele, ca bene -
ficiari, le percep æi le trãiesc.

Orare æi programe

Majoritatea centrelor au programe fixe – pentru masã, activitãåi æi ora de
culcare. Scopul acestor programe fixe, dupã cum este cazul multor reguli,
este de a pãstra ordinea în centru æi de a asigura bunul mers al lucrurilor,
fãrã conflicte. Totuæi, unele persoane intervievate (în majoritate adulte) au
considerat cã aceste programe sunt prea restrictive æi, în opinia lor, adesea
ne-necesare. Multe au considerat unele dintre reguli ca fiind de-a dreptul
pentru copii – li se cere sã doarmã dupã-amiaza æi li se spune ce au voie
sã mãnânce æi ce nu. 

Mi-a spus, de exemplu, „Aici mâncãm numai micul dejun, prânz æi
cinã. Trebuie sã mãnânci tot, sã nu sari peste mese. Dupã aceea, nu
mai este nimic de mâncare“.

A fost minunat în centru. Dar problema era cã trebuia sã ne trezim
æi, apoi, sã ne culcãm din nou dupã-amiaza, în timpul orelor de
odihnã, de la ora douã la ora patru. De exemplu, ne trezeam în jur
de nouã sau zece dimineaåa. Apoi, somnul de dupã-amiazã, de la
douã la patru. Dupã aceea, ne trezeam æi trebuia sã mergem la
culcare la ora unsprezece seara. Nu-mi plãcea asta, de exemplu. Nu
ni se dãdea voie sã ne uitãm la televizor în timpul orelor de odihnã.
Nu mi-a plãcut acest lucru.

O serie de victime au semnalat cã orele fixe la care se servea masa æi,
legat de aceasta, accesul la mâncare, au reprezentat o altã problemã a
acestor programe:

Un alt lucru care mã fãcea sã mã simt neplãcut a fost faptul cã într-o
zi mi s-a fãcut foame, dar se încheiase programul de servire a mesei.
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Am mers æi am luat untul, dar una dintre fetele care lucrau la centru
mi-a spus sã îl duc înapoi de unde îl luasem. S-a creat o stare de
tensiune. În cele din urmã, fata mi-a explicat cã ar fi trebuit sã cer
voie mai întâi.

[Despre pregãtirea meselor] Apoi, de exemplu, trebuia sã mãnânci
chiar æi dacã nu îåi plãcea mâncarea. Eu când mãnânc gras mi se
face rãu. Nu am mai mâncat grãsimi de când eram micã. Când vãd
pe cineva mâncând grãsimi, mi se face rãu.

Nu aveam voie sã bem cafea mai mult de douã ori pe zi. Nu mi-a
plãcut asta.

Dar, dacã ne este poftã sã mâncãm ceva, dar nu este în meniu,
asistenta socialã nu ne lãsa sã mâncãm altceva. Nu primeam decât
ce era în meniu... Dacã ieæeam sã ne cumpãram o sticlã de apã, venea
cu noi. Se teme cã vom lua altceva. Numãra într-o zi câte sticle, bor -
cane æi alte alimente mai rãmãseserã.

Ne-am plâns æi de mâncare. Voiam ceva dulce. Ne-au dat un borcan
mic cu cremã de ciocolatã. Nu era nimic pentru douãsprezece fete,
nimic ... Nu, nu am fost mulåumitã de mâncare.

Dar dacã te plângi, åi se spune: “Oh, dar ceri cafea tot la jumãtate
de orã“. Cineva s-a plâns deja. Avem dreptul sã cerem. Mâncarea
este pentru noi.

Programele care acordã mai mare autonomie beneficiarilor în ceea ce
priveæte activitãåile zilnice obiænuite – cum ar gãtitul, hotãrârea orelor de
somn æi gestionarea timpului liber – au fost, în general, primite într-un
mod mai pozitiv de cãtre victime.

Comunicarea æi contactul cu exteriorul

În åãrile de origine æi de destinaåie, multe programe de asistare conåin
restricåii foarte stricte privind comunicarea æi contactul cu persoanele din
afara programului. De exemplu, în multe programe, telefoanele mobile sunt
confiscate pe durata æederii:

Primul lucru pe care m-a întrebat [la centrul de adãpostire] a fost
dacã am telefon mobil pentru cã mi-au spus cã nu voi avea voie sã
am unul. A fost æocatã. Ce o sã fac fãrã telefon?
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Puteai da telefon doar de câteva ori æi, adesea, trebuia sã o faci în pre -
zenåa unui asistent social:

Am putut suna acasã de trei ori [în douã luni æi jumãtate] tot timpul
cât am stat acolo.

Am o singurã obiecåie – nu pot sã îmi sun familia decât o datã pe
sãptãmânã. Nu ajunge. Totul în rest e bine. Mi-aæ dori sã pot vorbi
cu copiii æi familia mea mai des. În rest, totul este minunat.

Avem dreptul sã sunãm de la centru doar o datã pe lunã. Familiile
noastre ne pot suna mai des, dar noi nu putem sã le sunãm decât
o datã pe lunã. Fiul meu mi-a spus cã nu are bani ca sã mã sune.

[Despre contactul cu familia de acasã] Cu cincisprezece zile înainte
de a mã întoarce acasã, am avut posibilitatea sã sun acasã æi sã-l
anunå pe tatãl meu cã urma sã vin.

Cea mai frecventã explicaåie pentru aceastã practicã este faptul cã
victimele au nevoie sã se rupã de traficantul lor æi cã, prin comunicãrile
telefonice, siguranåa centrului poate fi pusã în pericol.39 Totuæi, deæi aceste
lucruri nu reprezintã o problemã decât în etapa post-traficare, se pare cã
regulile nu sunt adaptate în timp æi nu rãspund nevoilor fiecãrei victime în
parte. Cu toate acestea, une din victime a stat într-un centru cu un regula -
ment gradat, restricåia privind utilizarea telefonului fiind, de exemplu, îmblân -
zitã în timp. Aceastã abordare, care pare a fi în concordanåã cu obiectivul
de reintegrare, a fost primitã pozitiv de cãtre persoana traficatã: „Da, acum
[mi se permite sã folosesc telefonul mobil]. Vreme de o lunã sau aæa ceva
[nu am avut voie] ... aæa cã o lunã, poate chiar mai puåin“.

Contactul cu membrii familiei este, de asemenea, strict monitorizat în
anumite programe æi întâlnirile cu membrii familiei au, de obicei, loc în
prezenåa unui angajat al centrului æi chiar de reprezentaåi ai poliåiei. În anu -
mite cazuri aceasta a fost solicitarea beneficiarului, în alte cazuri era o preve -
dere de siguranåã obligatorie. Totuæi, acest lucru nu este întotdeauna necesar
sau chiar solicitat æi trebuie sã ne întrebãm în ce mãsurã se poate desfãæura

39 O victimã strãinã a remarcat o situaåie paradoxalã – faptul cã telefoanele îi erau monito -
rizate de asistenåi sociali din centru care nu vorbeau limba ei:

Da, bineînåeles, [era întotdeauna cineva prezent] ... Trebuie sã vadã pe cine suni ...
Nu mi-a plãcut, dar ei nu pot sã mã înåeleagã când vorbesc în limba mea.



Ascultând victimele178

procesul de reintegrare în condiåii atât de rigide. Victimele subliniazã impor -
tanåa legãturii cu familiile lor în cursul procesului de recuperare:

Nu mai puteam sta în [centru] æi voiam sã mã întorc în [oraæul meu].
Voiam sã stau cu mãtuæa mea æi sã mã pot întâlni cu tatãl meu æi fraåii
mei mai mici care locuiau cu mama. Nu mai voiam sã rãmân acolo.

Acum am nevoie de rudele mele apropiate, de prietenii mei. Am
nevoie urgentã sã ies, sã mã simt altfel. Pentru cã, dacã stai tot timpul
închisã într-un anumit loc, toatã ziua înãuntru, începi sã te gândeæti
la tot felul de lucruri. Devin foarte supãratã.

Se impune sã acordãm atenåie potenåialului impact stabilizator æi recon -
fortant al contactului victimei cu familia sa, fie în persoanã fie prin telefon.
Totodatã, fiind ætiut cã unele victime au pãrãsit programul sau au refuzat
asistarea din cauza unor asemenea restricåii la contactul cu familia æi prietenii,
acesta este un aspect de avut în vedere (Brunovskis & Surtees 2007).

Libertatea de miæcare

În multe åãri victimele sunt cazate în centre închise, din raåiuni juridice, în
primul rând, (victimele strãine din åãrile de destinaåie nu au documentele
legale care sã le permitã sã circule liber prin åarã)40 æi din cauza problemelor
de siguranåã (riscul de rãzbunare a traficantului). Totuæi, în multe cazuri,
asemenea restricåii sunt pus în aplicare chiar æi dacã aceste aspecte juridice
æi de siguranåã nu se impun. Aæa cum a explicat o victimã, „Nu mã pot plânge,
am fost nemulåumitã doar de faptul cã nu mi-au dat voie sã ies. Nu aveau
nici un motiv sã mã åinã închisã. Nu aveam probleme, nici nu existau riscuri.
Nu fusesem denunåatã. Am solicitat un loc de muncã foarte repede pentru
cã mã plictiseam înãuntru“. Majoritatea programelor din ESE au adoptat
o variantã sau alta a modelului centrului închis, chiar æi atunci când vizeazã
reintegrarea. Acest lucru continuã chiar æi în paralel cu mai recenta punere
în funcåiune a programelor care folosesc modele rezidenåiale mai deschise.

Interviurile cu victimele asistate atât în åãrile de destinaåie, cât æi åãrile
de origine, au demonstrat cã viaåa într-un centru închis era una dintre pro -
blemele cel mai frecvent amintite, deæi nivelul stresului indus astfel variazã
de la o victimã la alta.41

40 Aceste raåiuni juridice au fost, într-o oarecare mãsurã, atenuate de opåiunea de obåinere
a permisului de æedere temporarã în æapte åãri din ESE, precum æi în câteva åãri din UE.

41 Acest lucru a fost remarcat æi în alte regiuni, cum ar fi Asia, unde persoanele traficate
nu au fost de acord cu restricåiile implicate de modele de asistare: „Dupã ce am fost eliberate,
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Voiam sã plec din casa aceea, chiar dacã asta ar fi însemnat sã merg
în stradã. Pentru cã mã simåeam ca la închisoare. Sunt gratii la gea -
muri. Ai impresia cã eæti în închisoare. Nu åi se dã voie sã mergi pe
balcon ... Ca o închisoare. Gratii peste tot în jurul tãu. Ca æi cum ai
sta în închisoare.

Eram supãratã æi ætii cum e sã stai într-un loc închis. Nu aveam ce
face toatã ziua. Dar m-am obiænuit cu regulile.

De exemplu, erau reguli privind ieæitul afarã. Nu puteai ieæi din centru
æi nu ne dãdeau voie decât dacã mergeam la clãdirea principalã a
centrului. M-am simåit ca æi cum aæ fi din nou în secåia de poliåie,
ca un prizonier. 

Eram închise în locul acela. Deæi era confortabil, mã simåeam ca o
pasãre închisã într-o colivie de aur ... Am înåeles cã încãlcasem regi -
mul legal de vize, nu aveam paæaport ... Ætiu cã trebuia sã respect
toate regulile... pentru cã nu stãteam acolo legal.

Nu pãrea rãu. Am avut câteva probleme, la început, cu regulile, pen -
tru cã nu puteam ieæi singurã, aæa cum fãcusem [în strãinãtate]. Dar,
m-am adaptat repede.

Nu puteam ieæi … Din punct de vedere psihologic este foarte greu
… O fatã a înnebunit efectiv, în faåa mea.

Cred cã, în primul rând, a fost vorba de libertate ... douã luni æi douã
sãptãmâni am fost închisã între patru pereåi. Mã dãdeam cu capul
de calorifer æi loveam pereåii cu pumnii. Efectiv, înnebuneam. Când
am vorbit cu directoarea æi mi-a spus cã mai trebuie sã stau douã
sau trei luni, am fost devastatã. Am protestat.

Nu te lãsau sã ieæi în curte decât dacã te însoåeau. Ca la închisoare.
Aæa cã stãteam toatã ziua, mâncam æi ne uitam la televizor.

O fatã – în vârstã de 16 ani când a fost asistatã – a explicat cum,
pentru ea, vizita la cabinetul medicului devenise foarte importantã pentru
cã îi permitea sã iasã din centru:

am fost åinute într-un centru vreme de æapte luni. A trebuit sã ne facã analize medicale æi
doc torii nu au fost foarte cooperanåi cu noi. Am dus o viaåã foarte înregimentatã în centru.
Pe durata æederii lor acolo, mai multe fete au cerut chiar sã fie trimise înapoi în bordel sau
acasã“ (ILO 2006: 8).
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Când trebuia sã merg la doctor, eram fericitã pentru cã ieæeam la
aer. Abia aæteptam. Mergeam cu taxiul æi ne întorceam cu taxiul …
era bine sã merg la doctor. Eram fericitã cã puteam ieæi.

Pentru unele din persoanele intervievate, modelul închis a ridicat întrebãri
asupra deciziei de a accepta asistarea.

Era ca într-un apartament. Dar poate cu partea proastã cã nu åi se
dãdea voie sã mergi nicãieri … Mi-ar fi prins bine sã ies puåin, am
crezut cã voi înnebuni stând închisã douã luni æi jumãtate. Poate cã
aæ fi refuzat sã vin [dacã aæ fi ætiut despre aceste restricåii]. Poate,
nu sunt sigurã.

Da. Am spus: „Nu voi merge în acel centru; nu pot sta într-un loc
închis. Am fost destul în locuri închise. Destul am fost maltratatã“.
Mi-au rãspuns: „Nu este vorba despre maltratare, vei merge frumos
în acel centru, vei sta acolo cât timp doreæti, apoi vei fi transferatã
æi ei vor hotãrî unde mergi“. [Am spus] „Nu vreau sã merg acolo“.

Aceste observaåii sunt în concordanåã cu alte studii care au considerat
cã restricåiile acestui program, cum ar fi libertatea de miæcare, au dus uneori
la apariåia unor probleme în program, precum æi la refuzul victimelor de a
accepta asistenåa (Brunovskis & Surtees 2007). Alte studii au pus, de ase -
menea, sub semnul întrebãrii utilizarea modelelor închise în toate cazurile,
în special acolo unde nu sunt semnalate riscuri privind siguranåa victimei
æi este nevoie de servicii de reintegrare (Brunovskis & Surtees 2008; Reiter
2005: 17; Rosenberg 2006). Mai mult, trebuie menåionat cã Recommended
Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (Principii
æi îndrumãri privitoare la drepturile omului æi traficul de persoane) subliniazã
explicit nevoia de a proteja dreptul victimei la libertatea de miæcare æi de
a garanta cã mãsurile anti-trafic nu îi încalcã acest drept (UNOHCHR 2002).

În unele åãri opåiunile de cazare sunt mai puåin restrictive, oferind mai
multã libertate beneficiarilor. O serie de programe folosesc un model de centru
în trepte care abordeazã, pe rând, fiecare etapã a vieåii pot-traficare a
victimelor – un centru de adãpostire de urgenåã pentru prima æedere scurtã
æi pentru intervenåia de urgenåã, centre de primã îngrijire, pentru o æedere
de douã pânã la trei luni, æi case autonome pentru victimele care sunt în
procesul de (re)integrare (Kvinnoforum 2003: 11). O persoanã din ESE traficatã
în UE a fost, iniåial, în pericol æi, prin urmare, nu i s-a permis sã circule liber,
o restricåie atenuatã în timp. Vorbind despre timpul petrecut acolo, ea a spus:
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A trecut repede. Fãceam sport, aveau diferite tipuri de programe.
Puteam sã ne plimbãm afarã. Trebuia numai sã spunem unde mer -
gem æi pentru cât timp. Dacã voiam sã mergem în parc, spuneam
cã mergem în parc. Nu ne lãsau sã stãm prea mult pentru cã nu era
sigur pentru noi. Traficanåii locuiesc în [åara respectivã] æi era mai
sigur sã nu ne gãseascã. Æi doar spuneam angajaåilor de la centru
unde mergem æi ce facem. Adevãrul e cã ætiau tot ce fãceam.

Numeroase victime au beneficiat de servicii de asistenåã în cadrul unor
programe din strãinãtate, unde obiectivul asistãrii este reintegrarea æi inde -
pendenåa victimelor, sã fie capabile sã treacã spre o viaåã independentã.
Posibila neconcordanåã între aceste obiective æi modelul de centru de asis -
tenåã închis este, de asemenea, importantã de remarcat. O victimã a povestit
despre perioada în care a primit asistenåã în strãinãtate:

Regulile nu erau atât de stricte. Puteam ieæi de douã ori pe sãptãmânã.
De exemplu, eu ieæeam de douã ori pe sãptãmânã cu prietenele mele
de la centru. Ne dãdeau bani ca sã ieæim, singurul lucru pe care cereau
sã îl ætie era unde mergem, în ce loc æi cu ce, cu autobuzul sau cu
trenul, æi sã ne întoarcem la timp. Depindea de ora la care ieæeam.
Dacã aveam vreo problemã sau dacã nu ne puteam întoarce, era
întotdeauna cineva care putea veni sã ne ia cu maæina æi sã ne aducã
înapoi.

Stabilirea tipului de centru adecvat nevoilor fiecãrei victime (fie cã este
vorba de un centru închis, deschis sau unul cu condiåii speciale) trebuie sã
se facã în funcåie atâ de evaluarea riscurilor pentru fiecare caz în parte, cât
æi de cadrul legal specific. Totuæi, trebuie sã se bazeze în egalã mãsurã pe
obiec tivul general al programului, fie cã este vorba de intervenåie de urgenåã,
în situaåie de crizã, fie cã este vorba de reintegrare pe termen lung.

Utilizarea penalizãrilor æi pedepselor

O serie de programe au folosit penalizãri æi pedepse în cazurile în care regu -
lile nu au fost respectate. Aceste sancåiuni variazã de la un program la altul,
la fel æi abaterile pentru care sunt pedepsiåi beneficiarii.

Existau penalizãri. Dacã fãceai ceva rãu, trebuia sã stai în camerã toatã
ziua ... De exemplu, dacã nu faci ceva bine sau dacã te baåi cu cele -
lalte fete. O datã m-am bãtut æi eu cu o altã fatã.
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De exemplu, dacã spargi ceva, dacã refuzi sã faci ceva prin casã,
trebuie sã mergi în camera ta.

Cu toåii am primit o sancåiune sau alta. Am fost trimiæi în camerele
noastre sau ni s-a interzis sã mai ieæim.

Dacã ne întorceam târziu, nu mai ieæeam … pânã când se rãzgândeau.

Din perspectiva unor victime, sancåiunile au fost un element esenåial
pentru buna funcåionare a centrului. În acelaæi timp, nu toate regulile au
fost percepute ca fiind la fel de importante æi multe victime s-au declarat
nemulåumite pentru cã au fost pedepsite pentru ceea ce lor li se pãreau
abateri minore sau irelevante:

M-au prins uitându-mã pe fereastrã æi mi-au dat un avertisment. Mi
se pãrea foarte ciudat sã primesc un avertisment pentru un lucru
atât de stupid. Dar, acum, m-am liniætit. Însã tot nu mi se pare corect.
E numai o fereastrã æi nu faci decât sã priveæti. Æi chiar dacã lãsãm
ferestrele deschise, tot au impresia cã privim afarã. Dar asta nu înseamnã
cã, dacã las geamul deschis, mã uit afarã toatã ziua.

De exemplu, dacã voiai sã mergi undeva, trebuia sã te înregistrezi
într-un caiet æi sã indici ora întoarcerii. Chiar dacã întârziai câteva
minute din cauza traficului, erai pedepsit.

În alte cazuri, pedepsele au fost considerate dure æi au cauzat probleme
pentru beneficiari:

Dacã mã luam la haråã cu cineva pentru cã se luaserã de mine. M-am
luat la bãtaie cu ele æi, apoi, ca pedeapsã, a trebuit sã fac 200 de
genuflexiuni. Aæa am fãcut o crizã de apendicitã.

Regulile sunt urmãtoarele: te trezeæti dimineaåa, îåi faci patul, mãturi
æi faci curãåenie în camerã, faci gimnastica de dimineaåã. Dacã nu
faci toate aceste lucruri, eæti pedepsit ... Te obligã sã faci altceva,
mai greu decât cã-åi cureåi camera sau gimnastica de dimineaåã; sau
nu îåi primeæti plata sãptãmânalã.

Stabilirea regulamentului

Beneficiarii nu au fost de acord cu regulile care nu li se pãreau logice sau
care pãreau inutil de restrictive. De exemplu, o victimã care nu se afla în
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nici un fel de pericol dupã declaraåiile poliåiei, nu a avut voie, conform
regulamentului, sã petreacã timp cu mama ei care locuia în acelaæi oraæ
unde era æi centrul. Chiar æi comunicarea telefonicã era limitatã æi nu a putut
sã o sune pe mama ei decât o datã pe sãptãmânã. Dat fiind faptul cã scopul
programului era reintegrarea victimei, faptul cã a fost åinutã departe de
familia ei pare sã fi fost o metodã neproductivã.

Puteam merge la mama mea, dar trebuia sã mã întorc pânã la zece
seara. Îmi dãdeau voie sã merg, dar trebuia sã revin la zece. M-a
deranjat, însã, de ce la ora zece? De ce nu puteam sã dorm la mama
mea? ... Nu am fost mulåumitã pentru cã nu puteam ieæi, nu puteam
sã o sun pe mama mea când doream æi pentru cã trebuia sã merg
la culcare la ora unsprezece seara. Asta m-a deranjat foarte tare.
Nu eram la armatã.

De asemenea, o altã victimã a explicat cum restricåiile au avut un impact
direct asupra eforturilor sale de a crea relaåii æi i-au limitat autonomia,
ambele componente importante ale procesului de refacere.

Ar fi normal ca dacã mã întâlnesc cu cineva sã pot spune cã locuiesc
la centru. Æi sã vin aici æi sã spun cã mã vãd cu cineva æi cã doresc
sã mã întâlnesc cu el. Am cunoscut un bãiat într-un videoclub, ieæim
deja de doi ani, mã invitã în oraæ, dar nu pot merge pentru cã trebuie
sã mã întorc la ora zece. De ce sã îi spun cã nu pot ieæi, de ce sã îi
spun cã nu am un telefon? Nu ne lasã sã avem lucrurile acestea.
Poate cã vreau sã mã îmbãt. Am nevoie de asta la un moment dat...
De ce trebuie sã controleze ce fac æi nu îåi dau voie? Erau multe lucruri
pe care nu aveam voie sã le fac. Mergeam în [oraæul din apropiere],
mã îmbãtam, æi apoi veneam la centru æi le spuneam ... nu mai åin
minte ce minciuni am spus.

Este important sã existe reguli care sã menåinã ordinea æi sã evite
tensiunile æi conflictele. Mulåi dintre beneficiarii centrelor au spus cã regulile
erau importante pentru ei ca rezidenåi din cadrul programului. O rezidentã
a explicat cum era nemulåumitã de faptul cã anumiåi beneficiari încãlcau
regulile centrului: „[Asistenåii sociali] au încercat sã vorbeascã cu ei ca sã
le explice æi sã îi înveåe lucruri bune, dar fetele acele nu respectau regulile
pur æi simplu. Pentru una, sufeream toate, nu îmi place acest lucru. Dacã
aveam nevoie de probleme, aæ fi putut rãmâne acasã, le aveam în fiecare
zi æi am venit aici ca sã mã liniætesc æi sã îmi vãd de viaåã“. În alte cazuri,
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persoanele intervievate au explicat cum regulile programului le-au dat un
sentiment de siguranåã æi cã nu au fost exagerate:

Fãrã alcool, fãrã droguri … nu trebuia sã divulgi nimic. Nu poåi da
nimãnui numãrul de telefon. Aveam un telefon fix, dar puteam suna
numai dacã numãrul nu putea fi identificat. Trebuie sã ætim pe cine
sunãm, putem suna numai pe fix æi tasta zero e blocatã.

În primul rând, nu poåi face [prostituåie] æi åi se acordã încredere în
toate. Dar prima regulã este cã nu ai voie sã te mai implici în prosti -
tuåie. Poåi sã începi o æcoalã sau sã îåi gãseæti un loc de muncã sau
aæa ceva.

Aæadar, pentru multe victime – majoritatea fiind femei adulte – anu -
mite reguli æi regulamente era problematice æi chiar descurajante.42

În mare, a fost important pentru beneficiari ca regulile sã nu fie exage -
rate sau ilogice. Unele persoane traficate au explicat cã pentru ele regulile
programului au fost acceptabile când erau compatibile cu regulile pe care
le ai când locuieæti acasã, în general:

Da, lucrurile obiænuite … Erau aceleaæi reguli – fãrã alcool, fãrã dro -
guri, sã nu spui nimãnui adresa, sã nu ieæi prea mult, trebuie sã spui
cuiva când ieæi. La început, trebuia sã spunem de fiecare datã când
ieæeam æi sã raportãm totul, în prima lunã æi jumãtate puteam sta
numai pânã la ora unsprezece seara, apoi putea ieæi din când în când
… erau o serie de reguli, de fapt sã nu faci lucrurile pe care nu le-ai
face nici acasã. Nu era atât de strict. Restricåii rezonabile, nu ca în
acele centre unde se exagereazã.

Regulile erau bune. Nu aveam voie cu alcool în apartament. Ne-au
spus regulile înainte de a ne muta. Trebuia sã fim acasã pânã la ora
unsprezece seara. „Dacã ai ceva de fãcut dimineaåa, nu ne pasã dacã
ai stat târziu, obligaåiile trebuie îndeplinite“. Era pentru binele nostru.

42 În acelaæi mod, Bjerkan & Dyrlid (2006) au remarcat cã unele victime au considerat cã
regulile sunt restrictive,

Vesna ne-a spus cã i-a fost foarte greu sã rãmânã în centrul de reabilitare, avea impre -
sia cã angajaåii voiau sã o controleze. Aflase cã multe femei care au stat în acest centru
au fugit în strãinãtate din nou æi a presupus cã, prin controlul exercitat, angajaåii nu
doreau decât sã împiedice acest lucru în cazul ei æi al celorlalte femei care stãteau acolo.
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A fost foarte bine. Primeam bani. [Obligaåiile noastre] erau æcoala
æi munca. Dacã lipseai de trei ori, erai dat afarã. Lucrau cu noi. Aæa
s-a construit sentimentul de încredere. Nu conta pentru ei dacã eram
acasã înainte de ora unsprezece seara; voiau sã vadã dacã vom
respecta regulile.

În mod paradoxal, se pare cã, uneori, aceste reguli au fost aplicate inegal
de cãtre personalul din cadrul programului, lucru care putea fi privit ca o
recunoaætere a faptului cã anumite reguli erau prea dure sau, probabil, inutile:

Douã luni ne-au escortat, apoi ne-au lãsat sã mergem. Poliåistul care
ne pãzea ne-a spus doar „încredere“. Am mers æi am venit înapoi,
de la douã la cinci dupã-masa. 

Ne-au luat telefoanele mobile. A fost bine. Îmi plãcea de [asistenåi
sociali] æi de [psiholog]. Intram în birou æi apoi ascultam muzicã pe
calculator. Ne lãsau sã ne verificãm mobilele, cã vedem dacã aveam
apeluri pierdute. Puteam trimite mesaje, dupã care trebuia sã le dãm
înapoi telefoanele mobile.

Unele victime au fost în centre diferite, atât acasã, cât æi în strãinãtate,
æi au vorbit despre restricåiile impuse în cadrul diferitelor programe. O femeie
a explicat cã în cadrul unui program erau numeroase reguli æi restricåii:

Nu aveam voie cu telefoane mobile la început. Puteam deschide tele -
foanele o datã pe sãptãmânã, ca sã verificãm mesajele, în prezenåa
unui angajat de la centru. Nu aveam voie sã trimitem mesaje. Aveam
voie sã o sun pe mama sau pe unul dintre pãrinåi o datã pe lunã sau
de douã, trei ori ... Mai târziu, ni se dãdea voie sã sunãm o prietenã,
apoi un prieten æi asta a fost totul. Æi, uneori, angajaåii de acolo ne
luau telefoanele.

Victima a comparat aceastã situaåie cu experienåa sa dintr-un program
mai deschis:

Când am venit în [acest program], totul se baza pe încredere. Ne
lãsau sã dãm telefoane, aveam un telefon fix, aveam telefoane mo -
bile, aveam totul æi ei aveau încredere în noi. Ne-au dat totul, dar,
într-un fel, aæteptau sã vadã dacã le vom înæela încrederea. Aæa cã,
la început, voiau sã vadã ce æi cum se întâmplã. Oarecum, îi rãsplã -
team pentru toate lucrurile pe care ni le dãdeau, pentru cã, aæa cum
îåi închipui, nu aveam nimic înainte.
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O altã persoanã intervievatã a comparat æi ea experienåa avutã într-un
centru închis, unde a intrat imediat dupã ieæirea din situaåia de trafic, æi
cea trãitã într-un program deschis:

Puteam sã ieæim liber, sã stãm cât de mult voiam, sã avem prieten.
Dar nu ni se dãdea voie sã spunem nimãnui unde locuim sau sã adu -
cem pe cineva acolo ... Dar a fost foarte bine, bine æi relaxant. Însã,
când am venit la [centrul închis], a fost un dezastru, adevãratã închi -
soare. Era ca æi cum te aflai într-o casã în care te simåi îngrozitor.

Regulile trebuie sã fie diferite de la un program la altul, pe baza situaåiei
de siguranåã a beneficiarilor individuali æi de obiectivul programului. Æi, cu
siguranåã, în anumite cazuri se impune un model de centru închis æi alte
restricåii. Totuæi, interviurile au arãtat faptul cã restricåiile sunt aplicate, ade -
seori, tuturor, fãrã a se acorda atenåie nevoilor æi protecåiei individuale.
Aæadar, procesul de cercetare a prezentat informaåii despre diferitele modele
care, dupã cum s-a demonstrat, ilustreazã bunele practici. În cadrul unor
programe, asistenåa se acordã în etape, iniåial etapele de siguranåã ridicatã
care îi acordã victimei timpul necesar pentru a se deconecta æi a se separa,
din punct de vedere psihologic, de traficantul ei. Într-un stadiu ulterior, de
obicei dupã o perioadã de câteva sãptãmâni sau poate o lunã – anumite
restricåii sunt eliminate, permiåând o perioadã de recuperare mai normalã
din acest punct de vedere.

O persoanã intervievatã a explicat cã regulile dintr-un program au fost
adaptate în timp, pe baza discuåiilor cu beneficiarii, în funcåie de nevoile æi
situaåia lor. Într-un caz, câåiva beneficiari au încãlcat regulile programului –
au stat în oraæ prea mult æi au consumat bãuturi alcoolice.

Angajaåii au aflat despre asta … Au convocat o întâlnire æi credeam
cã mã vor da afarã pentru cã m-am întors târziu. Dar, în schimb, am
stat jos æi am discutat ca oamenii normali, ca sã vedem ce doreæte æi
de ce are nevoie fiecare persoanã, æi ce se putea face pentru a rãs -
punde acestor nevoi. I-am întrebat de ce nu am voie sã merg afarã,
de ce nu mã lasã sã petrec un weekend acasã, de ce toåi oamenii
din [capitalã] puteau merge ... Mai întâi, aæadar, am stabilit asta, cã
pot merge acasã æi dormi acolo. Apoi, [asistenåii sociali] au venit ziua
urmãtoare æi ne-au spus cã au hotãrât cã putem ieæi când dorim,
„dacã vreåi sã staåi în oraæ pânã la ora patru dimineaåa, n-aveåi decât“.
Singura condiåie era ca fiecare sã facã ce avea de fãcut, adicã nu
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aveai voie sã întârzii la æcoalã, la muncã. Am început sã ne descurcãm
foarte bine. A fost un progres ... E important ca nimeni sã nu te
con troleze ... Libertatea este într-adevãr ceva ... eæti om, indiferent
de ce åi s-a întâmplat în trecut. Ai niæte probleme, poate numai cu
tine, dar ai nevoie sã poåi ieæi æi sã socializezi, æi sã nu transformi
centrul în universul tãu.

Cum s-a remarcat în cazul centrelor care asistã victimele violenåei, nu
existã un model „universal“ æi oamenii se simt lãsaåi în urmã dacã nu le
place sau nu pot sã se adapteze la anumite modele. Unele victime pot simåi
cã impactul combinat al unor reguli restrictive le duce cu gândul la mediul
controlat æi la sentimentul de neputinåã pe care l-au trãit în situaåia de exploa -
tare din care au ieæit. Unele femei au nevoie de supraveghere continuã, mai
ales în etapele mai vulnerabile, în timp ce altele rãspund mai bine la modelul
de grup în cadrul cãruia pot primi sprijin de la celelalte (Fulbright 2004). Este
foarte important ca aceste variabile sã fie luate în consideraåie în dezvoltarea
æi adaptarea modelelor de asistare a victimelor traficului de persoane.

Complexitatea procesului de reintegrare

Mediul social æi economic în care este reintegratã (sau integratã) o victimã
a traficului de persoane este format din mai multe straturi – familie, comu -
nitate æi societate – toate reprezentând interese æi valori diferite, care, la
rândul lor, influenåeazã procesul de reintegrare (Derks 1998: 15). Interviu -
rile cu victimele au evidenåiat complexitatea acestui proces pentru multe victi -
me æi faptul cã (re)integrarea este arareori un proces fãrã complicaåii sau liniar.

În multe cazuri, victimele se întorc în acelaæi mediu social æi economic
din care au plecat iniåial, cel care a cauzat migraåia iniåialã. Æi, deæi asistarea
poate acorda sprijin în abordarea problemelor pre- æi post-traficare, adesea
nu ajunge sã abordezi toate problemele cu care se confruntã victima. În
esenåã, întoarcerea acasã presupune reintegrarea într-un mediu care, în
trecut, a fost probabil inacceptabil æi chiar nesãnãtos. Dificultãåile traficãrii
adaugã un nivel suplimentar de stres æi complicã mai mult situaåia.

Am crescut în condiåii foarte grele. În casa tatãlui meu æi a mamei
mele nu am condiåiile minime de trai, nu avem mâncare, apã caldã,
nemaivorbind de grija pãrinåilor, care nu fac decât sã se certe æi sã
se batã, din câte am vãzut eu. Mama mea este motivul principal pentru
care eu am ajuns aæa.
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Reintegrarea æi repatrierea tinde sã fie marcatã de nesiguranåã æi tensiune
ridicatã æi aceste stãri sunt adesea, cel puåin paråial, generate de teama de
a se întoarce fãrã a-æi fi îndeplinit scopul plecãrii iniåiale de acasã. Una din
problemele majore ale procesului de reintegrare este faptul cã victimele nu
au, adesea, o bazã pentru a se putea reintegra – nu au un loc de muncã
æi nu au bani æi trãiesc, probabil, în sãrãcie (Bjerkan & Dyrlid 2006b). În
acelaæi mod, mediul social – familia æi/sau comunitatea – poate cuprinde
o serie de elemente care nu susåin procesul de reintegrare, ci chiar îl sub -
mineazã.

În general, trebuie remarcat cã persoanele traficate se confruntã cu pro -
bleme structurale, cum ar fi æomajul, costurile de trai ridicate, lipsa ajutorului
de stat – care nu pot fi rezolvate prin intermediul programelor de asistenåã
(în general mici)43 . Trebuie menåionat cã, în ciuda faptului cã multe victime
s-au declarat mulåumite de sprijinul primit, ele au insistat asupra necesitãåii
unui loc de muncã æi acordãrii unui sprijin material, în contextul reinte grãrii,
deoarece acestea au fost principalele cauze ale migrãrii.

[Despre serviciile necesare] Un loc de muncã bine plãtit ... nu existã
locuri de muncã în satul meu ... Singurul lucru care mã îngrijoreazã
este faptul cã nu am un loc de muncã. M-aæ simåi mai liniætitã dacã
aæ putea aduna niæte bani ca sã îmi pot ajuta familia.

Acum, sunt cu familia mea. Atât pentru mine, cât æi pentru ei, este
important cã nu mai sunt cu persoana care mi-a fãcut atât de mult
rãu. O ajut pe mama mea cu munca în gospodãrie æi vin din când
în când aici, sã mã întâlnesc cu fetele. Totuæi, nu sunt mulåumitã.
Situ aåia noastrã financiarã este foarte dificilã æi am nevoie de un loc
de muncã pentru ca sã mã pot ajuta pe mine æi pe familia mea.

43 Programele oferã persoanelor traficate cursuri de pregãtire pe competenåe æi, în anumite
cazuri, posibilitãåi antreprenoriale. Însã aceste cursuri se pot dovedi insuficiente pentru a forma
deprinderile necesare gãsirii unui loc de muncã pe termen lung æi pot sã nu fie adaptate sau
viabile în economia localã. De asemenea, este posibil ca victimele sã nu poatã accepta opåiuni
de pregãtire pe termen lung, deoarece trebuie sã contribuie æi ei la economia familiei. Iar opåiu -
nile antreprenoriale nu s-au dovedit a fi întotdeauna un succes în cazul persoanelor traficate
æi pot, în unele cazuri, amplifica vulnerabilitatea. Datoriile pe care le pot face din cauza micii
afaceri poate sã le readucã în situaåia de trafic pentru a-æi putea plãti datoria. În acelaæi mod,
afacerile conduse de victime care sunt stigmatizate în societate nu pot fi viabile, deoarece
membrii comunitãåii nu doresc sã susåinã succesul victimei sau sunt invidioæi pe ajutorul pe
care l-a primit (Derks 1998; Somach & Surtees 2005; Surtees 2000).
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Bjerkan & Dyrlid (2006b) au constat cã forma de pregãtire profesio -
nalã urmatã de femei în cursul procesului de reabilitare poate contri -
bui la reuæita reintegrãrii. Femeile traficate se vor bucura de mai mult
respect din partea rudelor æi în mediul lor local dacã se întorc acasã
cu resurse materiale sau de alt tip, cum ar fi deprinderi care ar putea
sã le aducã venit. Astfel, victimele se pot gândi cã experienåa lor s-a
transformat în ceva pozitiv. Totuæi, chiar æi cele care au reuæit sã îæi
gãseascã un loc de muncã nu erau mulåumite, spunând cã salariul
nu le ajunge pentru a acoperi nevoile lor sau cã acele condiåii de
muncã nu le permiteau sã ducã o viaåã normalã de familie:

Da, lucram mult, între douãsprezece æi æaisprezece ore. Voiam sã gãsesc
ceva cu un program normal, dar nu am putut gãsi nimic.

Acum sunt bine, dar am avut niæte probleme. Salariul nu este de ajuns.
Mi s-a spus sã rãmân în centru când am solicitat sã merg æi sã locuiesc
într-un apartament, cã e mai bine. Nu am vrut. Când eram în centru,
mâncarea era foarte bunã, acum abia ne-o mai putem permite.

Dacã mã pot ajuta în vreun fel, fie cu bani, fie cu mâncare. Salariul
nu îmi ajunge nici pentru mâncare, deæi locuiesc singurã æi nu plãtesc
curent, apã æi chirie. Dar abia îmi ajung banii de la o lunã la alta. Merg
la muncã la ora æase dimineaåa æi mã întorc la æase seara æi ætii cum
sunt salariile.

O problemã legatã de viaåa în strãinãtate este faptul cã anumite per -
soane au prins gustul unui nivel de trai îmbelæugat, pe care nu æi-l mai pot
permite în åara de origine. Prin urmare, persoanele traficate pot considera
cã a se întoarce acasã – în åara, comunitatea sau familia lor – nu este o
opåiune acceptabilã sau de dorit.

Am vrut sã rãmân în [åara de destinaåie], dar voiam æi sã mã întorc
la copilul meu … Îmi plãcea mult nivelul de viaåã din [åara de desti -
naåie] æi nu voiam sã plec de acolo.

Îmi era pur æi simplu greu, din punct de vedere psihologic, sã accept
cã nivelul de trai era diferit aici, în sat, nu erau nici mãcar condiåiile
minime de trai, în timp ce îmi aminteam condiåiile luxoase de trai din
[UE] ... Cred cã dacã aæ vorbi cu cineva din [UE], aæ fi, într-un fel, mai
aproape de civilizaåie.
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Într-un numãr considerabil de cazuri, victimele s-au confruntat cu regrese
temporare æi chiar cu „eæecuri“ în cursul procesului de asistare æi reintegrare.
Reintegrarea nu este un proces liniar æi lipsit de complicaåii æi victimele tre -
buie, uneori, sã revinã în cadrul programului în diferite etape ale vieåii lor
post-traficare, solicitând fie intervenåie în situaåie de crizã fie rezolvarea unei
probleme mai grave. Unele victime au revenit temporar în programe dupã
ce au trãit o vreme independent; dupã un conflict în familie, crizã financiarã
sau tensiuni în relaåiile personale. Unele victime au solicitat asistenåã de
mai multe ori pânã ce au „absolvit“ programul. De multe ori, asistarea a
oferit o ieæire de siguranåã, de care nu dispuneau mulåi în mediul lor social
mai larg. Aceastã opåiune de a reveni temporar sau de a solicita sprijin a
fost, pentru multe victime, esenåialã pentru refacerea lor continuã:

Înainte, am stat æase luni în acest centru, dar am vrut sã mã mut cu
prietenul meu. A durat un an. A trebuit sã dau declaraåie la poliåie
æi m-am întâlnit din nou cu [directoarea], care a simåit cã ceva nu
era în regulã æi m-a întrebat dacã vreau sã merg înapoi æi am putut
veni. Am fost impresionatã.

[Asistentul social] mi-a spus cã uæa îmi va fi întotdeauna deschisã…
Mi-au spus cã pot veni înapoi oricând. Am acceptat pentru cã nu
voiam sã merg la mama mea aæa [dupã o ceartã].

[Mama prietenului meu] este proprietara [magazinului] æi nu poate
accepta relaåia noastrã. Lucram toatã ziua, pentru cã celelalte fete
plecau din cauza ei. Åipa tot timpul la ceilalåi, vãitându-se întruna.
Ne-a dat afarã [pe prietenul meu æi pe mine]. Locuiam împreunã pe
vremea aceea. Dar ne certam pentru cã el era foarte gelos. Aæa cã
am plecat din apartament æi am revenit la centru.

În alte cazuri, regresele nu au constat în faptul cã victimele s-au întors
în programul de asistenåã. Mai degrabã, victimele spun cã s-au întors la
activitãåile pe care le fãceau când erau traficate – de cele mai multe ori
prostituåie – ca „rezolvare“ a problemelor cu care se confruntau pe durata
reintegrãrii:

De multe ori, am vrut sã las baltã tot æi sã merg iar în stradã, ca sã
încerc sã câætig pentru mine. Erau momente de acest fel, când aveam
impresia cã viaåa era prea uæoarã. Strada îmi era în sânge. Eram atât
de obiænuitã cu ea.
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Când eram acasã cu pãrinåii mei, nu aveam destulã mâncare æi mã
uitam pe stradã æi mã gândeam la posibilitãåile pe care le aveam. Æi
strada mi s-a pãrut un mod de a face bani.

Cu certitudine, persoanele traficate se confruntã cu multe obstacole –
sociale, financiare æi personale. Dar, datã fiind vulnerabilitatea lor – cauzatã
de traficare æi, în anumite cazuri, de situaåia dinainte de traficare – aceste
mici crize pot fi suficiente pentru a deraia cursul procesului de recuperare
æi reintegrare. Astfel, flexibilitatea programelor – posibilitatea ca victimele
sã revinã, disponibilitatea de a acorda sprijin într-o etapã ulterioarã, luarea
în consideraåie a nevoilor individuale – poate rezolva, cel puåin paråial, pro -
blema cã (re)integrarea nu este un proces lipsit de complicaåii, liniar sau rapid.

Victimele au insistat, de asemenea, asupra importanåei de a se putea baza
pe cineva în cursul procesului de reintegrare, acesta fiind un element cheie
al „cazurilor reuæite“ intervievate. Multe victime au gãsit acea persoanã pe
care sã se bazeze în rândul angajaåilor din cadrul programului de asistare,
atât din ONG-uri, cât æi din instituåii guvernamentale.

Mã simt bine când vin sã vorbesc cu [asistentul social]. Mã gândesc
la tot în timpul sãptãmânii æi apoi vin æi vorbesc cu ea. Îi spun tot æi
asta mã face sã mã simt mult mai bine. Mã înåelege æi nu îi ascund
nimic. Pentru cã nu am un prieten cu care sã pot vorbi æi în care sã
pot avea încredere.

Da, [asistenta socialã] mã întreabã când ajung acasã, „Cum a fost
la æcoalã, sã vedem ce teme ai“. Îi pasã, tuturor le pasã, dar ea mã
întreabã dacã am mai luat note la æcoalã. Dacã nu am nimic de
învãåat, æi întotdeauna spun cã am, ea spune „O sã te ascult, învaåã
pânã la o anumitã datã æi, dacã nu sunt aici în ziua respectivã, poåi
ruga pe altcineva sã te asculte ce ai învãåat.

Când m-am certat cu fetele, psihologul m-a chemat în biroul ei æi
am vorbit ore întregi. Mi-a spus cã vede cã sunt prost-dispusã. M-a
sprijinit moral. M-a fãcut sã mã simt mai bine.

Acum sunt fericitã cã i-am spus [asistentei sociale] tot pentru cã ea
m-a înåeles æi mi-a acordat sprijin emoåional. Æi sunt sigurã cã, dacã
vreodatã în viaåã am probleme sau am nevoie de protecåie, pot conta
întotdeauna pe sprijinul [acestei organizaåii].
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În timp ce continuitatea sprijinului din cadrul programelor este un aspect
important, nu este o soluåie pe termen lung æi trebuie sã se åinã seama de
dezvoltarea æi transferul cãtre alte reåele de sprijin. Aæadar, este în egalã
mãsurã important ca persoanele traficate sã se bucure de sprijin în afara
cadrului de asistenåã asigurat de actorii anti-trafic, ideal din partea familiei,
prietenilor æi comunitãåii cu care îæi vor petrece o parte considerabilã din
viaåã. Programele de sprijin trebuie, de asemenea, sã åinã seama de modul
în care pot activa æi consolida relaåiile de sprijin în mediile apropiate ale
beneficiarilor, lucru care poate include medierea cu familia, consilierea, sensi -
bilizarea comunitãåii sau diferite forme de asistenåã pentru familie (æi chiar
pentru comunitate). Victimele, la rândul lor, au subliniat importanåa acestor
relaåii personale în recuperarea lor: 

Cred cã nu voi uita niciodatã faptul cã am fost traficatã. Sprijinul æi
ajutorul soåului mei îmi sunt de folos. Dacã nu m-ar fi susåinut, poate
aæ fi înnebunit. Este foarte important sã ai o persoanã apropiatã care
sã te poatã înåelege æi ajuta.

Echilibrarea autonomiei æi a dependenåei

Unul dintre cele mai complicate aspecte ale asistenåei este echilibrarea spriji -
nului acordat æi evitarea unei situaåii de dependenåã. Dacã victimele nu au
forme alternative de sprijin – lucru care se întâmplã adesea, cel puåin în
contextul etapei iniåiale post-traficare – situaåia este complicatã. Multe victime
dezvoltã un puternic sentiment de dependenåã faåã de cei care le acordã
servicii de asistenåã æi organizaåiile anti-trafic, cât æi faåã de serviciile oferite
de aceætia. Multe victime au descris personalul programului ca fiind „familia“,
spunând cã îi iubesc æi cã depind de aceæti oameni.

Când m-am întâlnit cu acea femeie de la centru, ea a fost totul pentru
mine în momentul respectiv. Mamã æi tatã, am vãzut în ea totul.

Da, mi-au spus cã voi fi primitã de un asistent social de la [organizaåia
din åara de origine] æi, apoi, mi se va acorda asistenåa necesarã, pânã
când voi fi din nou pe picioarele mele. 

Æi dacã am o problemã, pot veni la [angajata centrului] ca sã îi spun,
pentru cã e ca o mamã pentru mine. Nu am avut nimic de învãåat
de la mama ea. Æi ce am învãåat, de la ea am învãåat.
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Dezvoltarea æi susåinerea autonomiei victimelor depinde în mare mãsurã
de asistenåii sociali æi victimele însele. Furnizorii de servicii trebuie sã încerce
sã echilibreze acordarea sprijinului fãrã a da prea mult sprijin; sã fie prietenii
æi familia victimei, dar numai pe termen scurt æi mediu; sã îi ajute sã îæi
rezolve problemele, dar sã nu creeze dependenåã; sã doreascã sã le ajute,
ætiind însã cã acest lucru le poate submina autonomia. Bjerkan æi Dyrlid
(2006b) au constat cã rezidenåii multor programe de reintegrare se bazeazã,
în mod considerabil, pe consilierii lor pentru a solicita sfaturi æi sprijin în
diferite chestiuni, ceea ce pune multã putere în mâinile consilierilor æi cere
multã grijã æi atenåie pentru a echilibra lucrurile într-o manierã constructivã.

Unele persoane intervievate deveniserã, în mod evident, dependente
de asistenåã æi cei care acordau aceste servicii se confruntau cu sarcina dificilã
de a încerca sã le dezvolte autonomia. Acesta a fost, de exemplu, cazul
unei femei care æi-a exprimat dorinåa de a fi sprijinitã mai multã vreme:

Vreau sã te rog sã le spui acestor oameni mesajul meu, pentru cã
eu nu pot ajunge la ei. În special [coordonatorului ONG-ului]. Aæ vrea
sã le cer sã mã ajute o vreme, când ies din centru, ca sã pot trãi
singurã apoi.

Æi remarcile altor victime ilustreazã aceastã dependenåã:

Nu mi-a plãcut cã asistarea este limitatã. E imposibil sã-mi dea o casã.

E bine cã sunt ajutatã acum, însã, am nevoie de ajutor în fiecare zi.
Uneori, sun la HelpLine æi le spun cã am nevoie urgentã de lapte pentru
copil æi mi se spune cã le este imposibil sã facã ceva în acest sens.

Vreau sã mi se acorde asistenåã permanent, când solicit.

De asemenea, trebuie sã recunoaætem cã æi condiåiile de exploatare con -
tribuie adesea la dependenåa victimei. O victimã a violenåei în familie æi,
deopotrivã, a traficului de persoane a vorbit despre modul în care a fost
åinutã sub control atât de mult timp încât îi este greu sã îæi imagineze cã
într-o zi va putea merge mai departe, sã aibã o viaåã autonomã: „Oricum,
am pierdut mult. Eram, cum s-ar spune, sclava lui. Du-te acolo, fã asta, nu
ai voie sã faci asta, nu ai voie sã faci cealaltã, trebuie sã faci lucrurile aæa
sau altfel. Aæa am trãit. Numai cu ordine“.

Un aspect cheie în formarea autonomiei este implicarea victimelor într-
o discuåie despre planurile æi aspiraåiile lor pentru viitor. Acest lucru nu a
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fost fãcut împreunã de cãtre angajaåii programului. O femeie intervievatã
nu pãrea sã aibã idee despre planurile ei de viitor æi, când a fost întrebatã
cât timp va sta la centru æi de planurile ei dupã aceastã etapã, a fost vãdit
nesigurã: „Nu ætiu nimic. Nimeni nu mi-a vorbit despre asta“. Altele au spus
cã nu s-au implicat în luarea deciziilor privind viaåa lor post-traficare. O
femeie identificatã în UE a povestit cã poliåia, dupã ce i-a luat declaraåie,
a dus-o la un centru. Întrebatã dacã discutaserã cu ea despre asta, victima
a spus: „Nu m-au întrebat. Mi-au spus numai cã va fi bine pentru siguranåa
mea. Nu ætiam nimic. Puteau sã îmi spunã ce voiau. Nu aveam nici cea mai
vagã idee“. O altã femeie a povestit cã a fost dusã cu foråa la centru dupã
ce a fost „interogatã“ de cãtre poliåie: „Æi apoi, [poliåia] m-au foråat. Efectiv,
poliåia m-a foråat sã merg la centru. Scuip pe centrul ãla ... Întotdeauna
voi face asta“. Unele victime au fost foråate sã participe la procese în instanåã,
fãrã sã fie informate cu privire la implicaåiile acestui fapt, la posibilele reper -
cusiuni sau sã îæi dea consimåãmântul: „Dacã mi-ar fi spus cineva cã pot
refuza sã depun mãrturie, aæa aæ fi fãcut. M-ar fi fãcut sã mã simt mai în
siguranåã. Am depus mãrturie, da, æi acum regret cã am fãcut-o. Pentru
cã nu mã simt în siguranåã. Îmi este fricã pentru copilul meu æi pentru mine“.

În acest sens, multe organizaåii folosesc o abordare de capacitare a
victimelor în activitatea lor, încercând sã obåinã autonomia æi independenåa
acestora. Abordarea de capacitare presupune asistarea persoanelor trafi -
cate în recâætigarea controlului asupra propriilor vieåi, asigurându-ne cã
adulåii, bãrbaåii æi femei, sunt trataåi ca niæte persoane adulte independente
(Jordan 2002: 30). Pe multe victime, asistenåa le-a ajutat sã îæi recâætige
încrederea æi puterea de a duce o viaåã autonomã.

Sunt foarte mulåumitã. Totul a fost bine ... Acum totul depinde numai
de mine.

M-am întâlnit cu un psiholog de mai multe ori. Mi-a plãcut foarte mult.
Psihologul m-a ajutat sã mã înåeleg mai bine, sã recâætig încre derea
în mine ... Mã simt mult mai bine când vorbesc cu un psiholog. Este
foarte important ... este chiar necesar ... psihologii te învaåã sã fii puternic.

Dar [asistentul social] nu îåi dã totul pe tavã. Ætiu cã trebuie sã învãå.
Æi trebuie sã mã port bine pentru cã altfel va trebui sã plec.

Multe victime au povestit cã ele au contat mai mult atunci când s-au
luat decizii privind nevoile de asistare æi protecåie æi au ætiu cã obiectivul
final al asistãrii era de a face trecerea cãtre independenåã æi autonomie:
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Voi pleca atunci când pot æi când simt cã pot sta pe picioarele mele.
Asta înseamnã cã trebuie sã am rãbdare æi sã muncesc.

Æi apoi, au venit cu o soluåie … Mi-au spus cã nu e obligatoriu.
Nimeni nu mã foråa. Conta doar ce doream eu.

Nu a fost ceva care sã îmi displacã în mod special. Toatã lumea mã
consulta æi mã întreba dacã vreau ceva anume.

[Asistenta socialã] m-a întrebat ce vreau sã fac æi i-am spus cã vreau
sã continui æcoala. Acum merg la æcoalã æi totul este bine.

Victimele au povestit æi cã, atunci când s-au confruntat cu probleme,
angajaåii i-au ajutat sã rezolve aceste probleme, în loc sã le dea numai sfaturi
sau sã acåioneze în numele lor. Asistarea victimelor în rezolvarea proble -
melor a fost un aspect important în crearea sentimentului de autonomie
æi încredere în foråele proprii: 

Vreau sã termin æcoala mai întâi, apoi voi vedea ce fac. Aæ vrea sã
devin coafezã, dar [asistenta mea socialã] mi-a spus cã ar fi mai bine
sã continui æcoala. Mi-a spus cã nu mã va obliga, dar m-a rugat sã
mã gândesc bine la viitorul meu. Am mers la æcoalã trei sãptãmâni,
dar apoi am vrut sã merg acasã. Mama mea m-a înæelat în multe
privinåe, dar [asistenta mea socialã] m-a rugat sã mã gândesc atent
æi sã nu ascult prea mult de mama mea. M-am gândit cã poate
„peætele“ meu vorbise cu mama ca sã mã ducã din nou [în situaåia
de trafic], aæa cã nu am mers acasã.

Odatã, am sunat la HelpLine æi am cerut [asistentului social] sfaturi.
Era perioada în care soåul nu a mai bãut o scurtã perioadã. Soåul
meu insista sã mai avem un copil. Am întrebat-[o] „ce sã fac?“. Nu
mi-a spus „fã asta sau fã cealaltã“. M-a întrebat numai dacã pot sã
cresc æi sã am grijã de încã un copil dacã soåul meu începe din nou
sã bea. Mi-a plãcut foarte mult. M-a fãcut sã înåeleg cã nu trebuie
sã mã grãbesc, cã trebuie sã am încredere în mine înainte sã iau astfel
de decizii.

Se întâmplã sã ai nevoie de un impuls din partea unei organizaåii
ca sã te trezeascã æi sã începi o viaåã nouã. Aceste organizaåii nu
sunt obligate sã ne ajute ... De fapt, destul de mult depinde de noi.
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Unele victime se îndreptau sigur spre o formã de autonomie sau erau
deja autonome în momentul în care au fost intervievate. Întrebate dacã
vor accepta sã fie asistate æi mai târziu, rãspunsurile lor au indicat aceastã
autonomie æi încredere în foråele proprii care erau în curs de consolidare:

Nu cred. Acum trebuie sã mã descurc singurã. Cred cã toate organi -
zaåiile m-au ajutat destul.

Nu cred cã organizaåiile sunt obligate sã mã ajute mult timp. Cred
cã am mâini æi picioare. Existã victime care se întorc cu probleme
grave, poate au mai mare nevoie de ajutor. Aæa cã nici nu îndrãznesc
sã mã gândesc la mai mult ajutor. Mã simt deja mai bine, ætiind cã
aceste organizaåii existã, chiar dacã nu îmi oferã ajutor material.

Sper foarte tare sã îmi extind afacerea. Sunt foarte bucuroasã cã soåul
meu mã sprijinã. Sunt sigurã cã a trecut deja tot ce a fost mai rãu
æi acum multe lucruri depind de mine, de noi ... Cred cã asistenåa
pe care am primit-o deja de la organizaåie este adecvatã. Le sunt
foarte recunoscãtoare.

Stigmatul, învinovãåirea æi discriminarea victimei

Multe victime ale traficului de persoane au ridicat problema stigmatizãrii
æi discriminãrii, dat fiind faptul cã s-au confruntat cu acestea în faza de recu -
perare æi reintegrare. Stigmatizarea æi discriminarea are loc, de regulã, când
mediul social – familie sau comunitate – dezaprobã comportamentul sau
acåiunile unei persoane. În cazul victimelor traficului de persoane, se presu -
pune adesea cã stigmatizarea æi discriminarea sunt legate de prostituåie.
Æi, cum era de aæteptat, multe victime intervievate au menåionat acest aspect.
Faptul cã nu s-a prostituat de bunã voie sau cã a fost exploatatã nu este,
de cele mai multe ori, luat în seamã când se aruncã vina asupra unei victime:

Nu-mi spun în faåã, dar am auzit cã se vorbeæte urât despre mine
în sat.

Oamenii din comunitatea noastrã au tendinåa sã critice. Nu înåeleg
asemenea lucruri æi mai degrabã criticã decât sã arate compasiune.

Nu, n-au ætiut [despre faptul cã am fost traficatã], dar circulau zvonuri
cã lucram ca prostituatã acolo, mai ales pentru cã m-am întors cu
un copil.
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Erau niæte lucruri la æcoalã ... Niæte fete spun cã sunt o târfã ... Este
æi un bãiat, dar dacã stau cu el, profesorul mã întreabã de ce fac
asta. Dar nu pot fi singurã. Ceilalåi mã evitã. Profesorul spune cã îi
pare rãu. Toåi îmi spun cã ar trebui sã mai stau un semestru. Dacã
merg în satul meu, toåi îmi vor spune târfã; dacã merg la æcoalã, mi
se spune acelaæi lucru æi e foarte greu sã treci peste aæa ceva.

Nu mã simåeam bine [acasã], gândindu-mã la ce am fãcut unde am
fost, mã simåeam rãu. [Familia mea] se fãcea cã nu mã vede ... Stã -
team într-o camerã, singurã, æi plângeam mult. [Mama mea] a stat
deoparte. Ætiam cã, dacã aæ fi vorbit cu ea, nu m-ar fi înåeles. Mama
æi tatãl meu s-au nãscut æi locuiesc la åarã. În sat, lumea vorbeæte.
Nu am ieæit din casã, am stat toatã ziua înãuntru æi numai câteodatã
ieæeam în curte... Pãrinåii mei nu voiau sã ies. Nu-i învinovãåesc. Sora
mea mai micã a venit de la æcoalã plângând. Prietenele ei îi spuneau,
„Sora ta a fãcut asta æi asta“.

Dacã mã vor arãta cu degetul, n-au decât sã o facã. Asta e poate
soarta mea … Ætiu cã nu eu am vrut sã lucrez ca prostituatã ... Aici,
lumea nu face diferenåa între prostituåia voluntarã æi cea foråatã.

De remarcat este faptul cã, în mare parte, învinovãåirea æi stigmatizarea
victimei au loc în cadrul de sprijin imediat al persoanelor traficate, cum ar
fi familia sau prietenii, la care victimele se întorc æi cu care trãiesc dupã exploa -
tare. La fel ca în cadrul comunitãåii, în sens larg, prostituåiei îi sunt asociate
în mare parte vina æi stigmatizarea.

Pânã æi bunica mea îmi spune [târfã] æi mã doare sã aud aæa ceva
de la cineva atât de apropiat.

Familia mea mi-a spus cã totul s-a întâmplat din vina mea. Nu m-au
înåeles. Fratele meu, el m-a învinovãåit. Mama este bãtrânã, nu a
înåeles foarte bine. La un moment dat, mi-am dorit sã plec de acasã.
Cred cã este foarte important ca familia sã te sprijine. E foarte greu
sã te bazezi pe o persoanã strãinã, pentru cã te gândeæti cã dacã
pãrinåii nu te înåeleg, cine altcineva ar putea?

Am un nepoåel æi, pentru cã am lucrat în stradã, sora mea i-a interzis
sã mã mai vadã. Chiar æi acum, cã mã înåeleg mai bine cu sora mea,
nepotul meu tot nu ætie cã sunt mãtuæa lui.
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Totuæi, membrii familiei reacåioneazã adesea diferit æi unele victime au
povestit cã relaåia lor cu familia s-a îmbunãtãåit æi nu a mai fost otrãvitã
de stigmatizare æi învinovãåire:

Nu ne înåelegeam prea bine înainte. Ne certam, ne bãteam. Acum
e mult mai bine. Ne-am mai certat, dar nu ca înainte… Când ne cer -
tãm, încep sã plâng, mama mea vine la mine æi mã sprijinã. Vorbesc
cu mine.

Sunt sigurã cã mama s-a bucurat sã mã vadã, æi tatãl meu la fel. Dar,
pe de altã parte, încercau sã evite orice discuåie despre cele întâmplate
æi nu puneau nici o întrebare … Da, le-am spus tot, au fost supãraåi
æi dezamãgiåi, dar nu din cauza mea. Erau supãraåi pentru cele întâm -
plate. Nu m-am aæteptat sã fie atât de buni cu mine.

Am încredere numai în soåul meu. Mã susåine foarte mult… Are grijã
de copilul meu.

În alte situaåii, victimele au gãsit sprijin în rândul unora dintre rude sau
membri ai familiei, dar nu æi a altora:

Pãrinåii mei nu mi-au spus cuvinte grele, dar bunicii æi mãtuæile mele
da. Mama mea este întotdeauna cu mine, tata nu.

Fratele æi sora mea încã mã iubesc. Soåul meu mã umileæte întot -
deauna, îmi spune prostituatã. Este mereu gelos, deæi nu are nici
un motiv sã fie.

Plãnuisem sã stau cu mãtuæa mea pentru cã ea înåelege lucrurile mai
bine decât mama mea. I-am explicat [mãtuæii] de ce stau cu ea.
[Mãtuæa] ar înåelege dacã i-aæ spune despre ce s-a întâmplat, dar
mama nu s-ar mai uita la mine.

Faptul cã victimele traficului de persoane au fost asistate amplificã reacåia
negativã æi discriminarea din partea prietenilor, vecinilor æi a membrilor
comunitãåii. Unii par sã fie ofensaåi de asistenåa acordatã „prostituatelor“,
în timp ce alåii considerã ca aceastã formã de asistenåã este menitã numai
pentru „cei cu comportament deviant“, cum ar fi alcoolicii. Nevoia de a
apela la serviciile de asistare pare sã fi coborât persoana în ochii unor oameni
æi, în anumite cazuri, a fost consideratã o problemã în rândul bãrbaåilor,
care, conform normelor sociale, ar trebui sã fie capabili sã aibã grijã de ei
înæiæi æi de familiile lor.
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Din punctul meu de vedere, membrii comunitãåii nu înåeleg de ce
trebuie ajutate fetele care au fost exploatate sexual. Lumea crede
cã prostituatele nu trebuie ajutate.

Am auzit de la celelalte fete cã, în satul lor, unde se ætie ce li s-a întâm -
plat, sãtenii nu sunt foarte bucuroæi când vãd cã li se oferã asistenåã
din partea unor organizaåii specializate... De exemplu, o fatã care
æi-a deschis un magazin în satul ei, în timp ce era asistatã de o orga -
nizaåie, a fost, într-un fel, respinsã în satul ei. Lumea o bârfea, spunând
ca „ar fi mai bine dacã organizaåia ar ajuta oameni normali, harnici,
în loc sã ajute o prostituatã“. Cred cã într-un sat mic este imposibil
sã åii secret faptul cã eæti ajutat de cineva.

Da, cel puåin unde locuim, lumea nu te priveæte bine, dacã soliciåi
asistenåã de la organizaåiile de stat ... De obicei, numai beåivii sau
oamenii care nu vor sã munceascã pentru a se întreåine cer asistenåã.

Majoritatea oamenilor nu cred cã mi-a fost practic imposibil sã ies
din situaåia de sclavie ... Ei cred cã, dacã åi s-a întâmplat aæa ceva,
eæti prost. Æi oamenii proæti nu sunt respectaåi de ceilalåi ... Aæa cã,
trebuie sã gãseæti singur o cale de ieæire din situaåia asta.

…æi te învinovãåesc, de asemenea. Cred cã, în satul meu, lumea m-ar
învinovãåi spunând „dupã un comportament atât de ruæinos, nu
meritã sã fie ajutat“.

Multor bãrbaåi le este ruæine sã cearã ajutor, pentru cã societatea
noastrã nu acceptã sau aprobã bãrbaåii care solicitã asistenåã. Ei
trebuie sã se descurce singuri.

În anumite cazuri, a fost greu sã clarificãm dacã stigmatul era cauzat
de faptul cã au primit asistenåã, de experienåa lor de traficare sau de o
identitate stigmatizantã – cum ar fi cea de prostituatã sau de membru al
unei minoritãåi etnice:

Soåul meu mã învinovãåeæte foarte mult. Spune „du-te acolo, du-
te, ei ajutã prostituatele æi de ce ajutã prostituatele? Mai bine ar ajuta
oameni normali“.

Dacã oamenii din cartierul meu aflã cã mi s-a dat acest apartament,
vor spune poate „iatã, unei [femeie dintr-o minoritate etnicã] i s-a
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dat un apartament, dar oamenii normali nu sunt ajutaåi“. Din acest
motiv, nu voi spune cum am obåinut acest apartament. Nici cunoæ -
tinåele mele, cãrora le-am spus despre apartament, nu mã cred.

Stigmatizarea, învinovãåirea æi discriminarea depind, în unele cazuri, de
timp æi unele victime au spus chiar cã stigmatizarea din partea comunitãåii,
suferitã iniåial, s-a schimbat în timp – la câteva sãptãmâni, luni æi ani –
dupã reîntoarcerea lor acasã: „Lumea bârfeæte æi vorbeæte urât despre mine.
Cred cã am fost prostituatã, pentru cã m-am întors acasã însãrcinatã... În
ultimul timp, însã, lucrurile par sã se fi liniætit puåin“. Brunovskis & Surtees
(2007) au constatat de asemenea cã, de cele mai multe ori, este o chestiune
de timp – uneori ani – pânã ce comunitatea le acceptã din nou æi le trateazã
normal. O victimã care s-a întors în comunitatea ei de origine a fost evitatã
de fiecare datã când mergea la magazinul din sat, comportament care s-a
menåinut doi ani înainte ca situaåia sã devinã, în cele din urmã, normalã.44

În timp ce învinovãåirea, discriminarea æi stigmatizarea au fost, cu sigu -
ranåã, chestiuni presante pentru mulåi, este important sã subliniem faptul cã
nu reprezintã un rezultat inevitabil al traficului de persoane, indiferent cã este
vorba despre exploatare sexualã sau de altã formã de trafic. În anumite cazuri,
a durat ceva pânã ce familia æi prietenii au înåeles-o æi au acceptat-o înapoi
pe victimã; în alte cazuri, însã, victima a fost acceptatã imediat.

Soåul æi pãrinåii mei ætiu despre asta … nimeni altcineva nu ætie …
æi nu vreau sã ætie … În general, pãrinåii æi chiar soåul meu mã sprijinã
æi îmi aratã compasiune.

Sora mea mã sprijinã deplin … îmi aratã multã compasiune.

Familia mea m-a înåeles æi nu m-a condamnat.

Când am mers cu consilierul meu în [oraæul meu] pentru obåine o
nouã carte de identitate, m-au dus la sora mea. O vreme, nu am
vrut sã îi spun. Dar, când am vãzut cã voi rãmâne la centru mai multã
vreme, m-au dus la ea æi i-am povestit tot. În prima clipã, a crezut
cã mint, cã am fãcut ceva, cã eram la închisoare. Mai târziu, m-a
crezut æi a plâns.

44 La fel æi în Cambodgia, în timp ce întoarcerea iniåialã era remarcatã de toatã lumea, aceastã
atenåie era, în general, redusã ulterior. O femeie a spus, „peste tot unde mergeam, auzeam
lumea vorbind despre mine ... Dupã douã sau trei luni, au încetat. Acum, merg la piaåã sã
vând lemne pentru foc, cum fãceam æi înainte“ (Derks 1998: 43, cf. Surtees 2000: 190-191).
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Un aspect care a fost subestimat pânã acum este modul în care stigmati -
zarea æi vina pot fi depãæite de cãtre victime, în etapa post-traficare. Brunovskis
& Surtees (2007) susåin cã existã o serie de comportamente menite sã reducã
stigmatizarea, încurajând, astfel, familiile æi comunitãåile sã „ierte“. Este nevoie
sã se înåeleagã mai bine, aæadar, cauzele stigmatizãrii æi cãile adecvate din
punct de vedere cultural prin care pot fi reduse stigmatizarea æi discriminarea.

Intimitatea, anonimatul æi confidenåialitatea

Dat fiind riscul stigmatizãrii æi învinovãåirii, multe victime cautã sã åinã secret
faptul cã au fost traficate, faåã de familie, prieteni æi comunitate, lucru care
poate influenåa decizia lor de a accesa serviciile de asistenåã:

Anul acesta, în luna martie, voluntarii [unei organizaåii] au venit în
satul nostru pentru a distribui broæuri cu un numãr de telefon al unei
HelpLine. Mama mea a mers la ei æi le-a spus ce mi se întâmplase
mie. A luat o broæurã æi mi-a dat-o. La început, nu puteam sã mã
hotãrãsc, dar am recitit-o de mai multe ori. Îmi era teamã cã povestea
mea va fi cunoscutã. În cele din urmã, m-am hotãrât sã sun la aceastã
organizaåie pentru cã informaåiile urmau sã fie confidenåiale æi eu
urma sã îmi pãstrez anonimatul.

O altã victimã din regiune æi-a exprimat æi ea îngrijorarea privind
confidenåialitatea:

Pentru cã este o åarã micã æi îmi era teamã cã toatã lumea va afla
despre ce mi se întâmplase.

Nu aveam încredere cã informaåiile vor fi åinute secrete ... Îmi era
teamã cã tot satul va afla, unde am fost æi ce mi s-a întâmplat.

Victimele traficului de persoane se tem sã întrebe unde sã meargã
pentru a cere ajutor. Le e teamã pentru cã nu sunt sigure cã infor -
maåiile despre ele vor fi confidenåiale. Nu aæ fi cerut ajutor dacã nu
ar fi fost prietena mea, care este la rândul ei o victimã.

Pentru mine este foarte important ca totul sã rãmânã secret. Nu
vreau sã circule zvonuri despre mine prin sat ... Multe [victime] nu
îndrãznesc sã cearã ajutor pentru cã le e teamã cã poveætile lor vor
ieæi la ivealã.
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În anumite cazuri, aceste temeri – cã povestea lor va fi fãcutã publicã –
pot determina victimele sã refuze serviciile de asistenåã. Cu alte cuvinte,
le e teamã cã, acceptând serviciile de asistare, vor fi identificate ca persoane
traficate de cãtre familie æi comunitate (cf. Brunovskis & Surtees 2007). Acest
lucru se întâmplã mai ales atunci când organizaåiile sunt cunoscute ca
instituåii anti-trafic.

Chiar dacã fetele ætiu despre [serviciile de asistare], le e teamã sã le
acceseze pentru cã tot satul va începe sã bârfeascã. Sunt convinsã
cã dacã îi propun oricãrei victime din satul nostru sã accepte asistenåã
din partea [organizaåiei], aceasta va refuza pe motiv cã se teme cã
tot satul va afla. Nici mãcar nu ætiu cum sunt ajutate celelalte fete
de aici. Multe fete nu au curajul sã solicite ajutor, pentru cã nu le
va fi respectatã intimitatea.

Unele victime au fost mulåumite de serviciile de asistenåã în parte æi
datoritã confidenåialitãåii cu care fusese tratat cazul lor:

Nimeni nu ætie. Nici vecinii mei, nici mama mea. Æi sunt foarte fericitã
cã secretul meu a fost pãstrat de cãtre aceste organizaåii. Îmi e teamã
doar de faptul cã mama nu va putea pãstra acest secret æi sãtenii
vor începe sã bârfeascã ... Din pãcate, la åarã informaåiile se împrãætie
foarte repede æi nu sunt întotdeauna înåelese corect... Lumea tinde
sã critice victimele traficului de persoane.

Sunt foarte mulåumitã [de servicii]. Îmi place cã [directoarea] åine
povestea mea confidenåialã. Pot sã am încredere în ea.

Mi-a promis cã mã ajutã æi a fãcut-o. Æi a pãstrat povestea mea
secretã. 

Sunt demne de menåionat cazurile în care intimitatea æi confidenåialitatea
victimei au fost încãlcate în cadrul serviciilor de asistenåã, în multe situaåii,
în moduri care au avut repercusiuni grave, de duratã pentru persoana
traficatã æi pentru familia acesteia.

Când m-am întors, am fãcut un test HIV la clinica din localitate. Apoi,
tot satul a ætiut. Vecinii mei au aflat. Am avut foarte multe probleme.
Nu m-au lãsat sã mã refac. Mã tratau de parcã eram un gunoi. M-au
umilit. Am avut multe probleme cu copilul meu, la æcoalã. Au vrut
sã îl exmatriculeze sub diferite pretexte, deæi le-am arãtat rezultatul
negativ al testului. Am suferit mult.
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Întrebatã dacã a fãcut vreo plângere, a explicat cã a încercat: „Da, am
fãcut o plângere cãtre æeful clinicii, dar nu s-a rezolvat nimic. Acum e prea
târziu. Cum sã pot schimba atitudinea comunitãåii? Nu m-am gândit cã
mi se poate întâmpla tocmai mie. Mã gândeam cã nu voi intra niciodatã
într-o situaåie mai rea decât cea de trafic“.45

Unele victime au întâmpinat dificultãåi când experienåa lor de traficare
a fost dezvãluitã presei:

Odatã, poliåia din localitate a trimis la mine acasã un grup de jurna -
liæti. Au venit sã îmi facã pozã. Le-am cerut sã mã lase în pace. În
acel moment, a venit avocatul meu æi l-am rugat sã mã ajute sã scap
de jurnaliætii aceia nesuferiåi, pentru cã era avocatul meu. Nu a fãcut
nimic æi, uneori, chiar râdea.

[Poliåistul] a dat o declaraåie presei. Numele meu întreg apãrea acolo...
Toate ziarele erau pline de asta ... Nu îmi venea sã cred cã povestea
mea ajunsese [în åara învecinatã]. Am fost în stare de æoc.

Aceste probleme ridicã semne de întrebare asupra modului în care
informaåiile despre victime æi cazurile lor pot æi ar trebui împãrtãæite æi cunos -
cute de cãtre actorii anti-trafic. Deæi existã motive pentru care informaåiile
trebuie transmise între agenåii æi instituåii, existã, de asemenea, cazuri în
care victimele pot fi stânjenite sau nemulåumite de acest lucru.

Da, poliåia feroviarã din gara [oraæului respectiv] a transmis informa -
åiile cãtre biroul procurorului æi personalul [ONG-ului din oraæul res -
pectiv]. Când am venit în [capitalã], am fost contactatã de cãtre avocatul
[biroului ONG-ului din capitalã]. A fost o surprizã neplãcutã pentru
mine sã aflu cã declaraåia mea circula prin [åarã]... Nu m-am simåit
în siguranåã. Mi se pãrea cã toatã lumea îmi cunoætea povestea...
Pentru mine, era important ca numai foarte puåinã lume sã ætie.

Da, poliåistul din [capitalã] ætia despre sosirea mea, din acest motiv
m-a chemat. Nu ætiu cum am aflat. Poate pentru cã fusesem cãutatã

45 Confidenåialitatea victimelor a fost încãlcatã æi în etapa de identificare æi repatriere. O
fatã, minorã, a prezentat interogarea ei de cãtre poliåia din localitatea ei natalã, dupã ce a
ieæit din situaåia de trafic, o interogare care „a exclus-o“ din familie æi comunitate:

Cel mai tare m-a deranjat faptul cã tot timpul uæa a fost deschisã æi poliåiætii æi gardienii
trãgeau cu urechea la interogatoriul meu. Æi îi cunoæteam pe toåi æi ei îl cunoæteau
pe fratele meu, m-am simåit penibil“. 
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de [poliåie] ... Bineînåeles, am fost neplãcut surprinsã de faptul cã
poliåia mã cãuta æi cã am fost chematã în [capitalã].

Un avocat de la o organizaåie [anti-trafic] mi-a cerut sã-i spun cine
mã exploatase æi unde fusesem exploatatã înainte sã fiu cumpãratã
de tatãl copilului meu ... Mi-au spus ca era pentru siguranåa mea...
Eram convinsã cã aceste informaåii nu vor fi transmise poliåiei. Nu
am acceptat sã colaborez cu poliåia [din localitate] ... pentru cã prea
mulåi dintre ei sunt în legãturã cu „peætii“.

Unele victime au mãrturisit cã au simåit cã le-a fost trãdatã încrederea
de cãtre asistenåii sociali, care au împãrtãæit cu alåi furnizori de servicii
informaåii care, pentru victime, erau intime æi personale:

Am aflat, în cele din urmã, cã [asistenta socialã], care îmi plãcea mult,
pe care o iubeam æi în care am avut încredere, era cu douã feåe. Am
descoperit asta ... I-am spus anumite lucruri despre mama mea,
despre viaåa mea ... A folosit aceste informaåii æi le-a spus tuturor. Da,
a fost o catastrofã pentru mine ... A fost mentorul meu. Am auzit
ce povestea în biroul ei. Mi-am dar, atunci, seama, nu era prietena
mea. Dacã îåi spun ceva confidenåial, nu poåi folosi asta ca sã devii
mai important. E de vânzare? Are valoare pe piaåã? 

Pentru cã vorbesc despre niæte lucruri æi, apoi, cineva apare din senin
æi toåi ætiu povestea mea. Trebuia sã rãmânã între tine æi asistentul social.

Acest lucru nu înseamnã cã informaåiile nu trebuie sau nu se recomandã
a fi împãrtãæite între furnizorii de servicii. Este nevoie, însã, de un transfer
(limitat) de informaåii pe baza „unei nevoi de a æti“, cu parametri æi acorduri
stricte de confidenåialitate. Cu astfel de parametri, este posibilã pãstrarea
confidenåialitãåii, evitând, în acelaæi timp, re-intervievarea æi, poate, re-
traumatizarea æi victimizarea ce pot urma. În cazurile în care aceæti parametri
sunt respectaåi, practica transferului limitat de informaåii a fost apreciatã
de cãtre persoanele traficate:

La sosirea în [capitalã], am mers la [organizaåie]. Am mers acolo sã
le mulåumesc pentru cã m-au salvat. Am vorbit cu [asistentul social],
i-am povestit prin ce am trecut. Nu a trebuit sã spun nimic din nou
psihologului din centru, deoarece cazul meu fusese deja trimis acolo...
Da, [aceastã practicã este bunã], dar doar cu condiåia confidenåialitãåii.
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Sã fie doar o singurã persoanã responsabilã pentru fiecare regiune
a [centrului]. Æi sã se facã astfel încât sã nu afle nimeni despre [trafi -
care], dat fiind faptul cã, în regiuni, confidenåialitatea nu este întot -
deauna respectatã.

Cred [transferul de informaåii despre caz], da, este un lucru bun. De
ce nu? Pentru cã nu va trebui sã povestesc din nou totul. Bineînåeles,
insist asupra confidenåialitãåii. Nu vreau ca oamenii din satul meu
sã afle despre ce mi s-a întâmplat. Am tendinåa sã vorbesc mai mult
despre asta aici, în [capitalã], decât în [regiune] sau satul meu, unde
informaåiile se rãspândesc foarte repede.

Asistenåa specializatã pentru cazurile diferite æi complexe 

Cadrul de asistare a fost conceput iniåial pentru a rãspunde unui model stan -
dard de victimã a traficului de persoane – o femeie adultã, tânãrã, traficatã
pentru exploatare sexualã. Programele sunt un general derulate în cadrul unui
adãpost, care este localizat în capitalã. Însã, datã fiind diversi tatea victimelor
æi experienåelor de traficare din ESE, este nevoie de dezvol tarea unor programe
de asistenåã corespunzãtoare, adaptate nevoilor specifice ale diverselor cate -
gorii de victime (victime co-naåionale æi victime strãine, minori æi adulåi, bãrbaåi
æi femei) æi formele de traficare apãrute (exploatare sexualã, exploatare prin
muncã, exploatare prin ceræetorie, delicvenåã, adop åie). Victimele exploatate
prin muncã sau pentru ceræetorie nu au neapãrat aceleaæi nevoi de asistenåã
ca persoanele traficate pentru exploatare sexualã. Victimele au identificat
metode prin care nevoile lor nu au fost întotdeauna îndeplinite în mod cores -
punzãtor sau suficient în cadrul structurilor de asis tare existente. În plus, ser -
viciile de asistenåã speciale nu sunt, adesea, dispo nibile pentru cazurile mai
dificile, cum ar fi cazul victimelor cu dizabilitãåi, cu tulburãri de comportament
sau dependenåe. Astfel de cazuri necesitã asistenåã care nu intrã în sfera de
cuprindere a pachetelor de asistenåã normale æi este nevoie de o atenåie
deosebitã acordatã conceperii serviciilor de asistenåã pentru aceste victime,
inclusiv dezvoltarea aptitudinilor de inter vievare æi a serviciilor specializate æi
pregãtirea unui personal sensibil (Surtees 2005: 15). Victimele au menåionat
câteva din domeniile care necesitã sprijin specializat æi adecvat.

Asistenåa acordatã victimelor cu copii

Victimele traficului de persoane (bãrbaåi æi femei) cu copii necesitã forme
diferite de asistenåã care trebuie sã ia în consideraåie rolul victimei ca mamã
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(sau tatã) æi nevoile copiilor dependenåi. Un factor important în acceptarea
asistãrii de cãtre victimã este asigurarea cazãrii pentru femei æi copii lor. O
victimã-mamã a spus: „[Fiica mea] este întotdeauna cu mine. Æi sunt recu -
noscãtoare acestei organizaåii pentru cã mi-a permis sã fiu alãturi de ea.
Este cel mai important lucru pentru mine“.

Totuæi, cazarea femeilor cu copii lor în cadrul centrelor existente nu a fost
întotdeauna cea mai fericitã decizie pentru mame, ceilalåi rezidenåi sau copii. 

Uneori, mã certam cu fetele din centru, pentru cã, din când în când,
copiii mei nu mã ascultau æi plângeau pe coridor.

Ce mã deranjeazã mai mult este copilul ... Nu poate înåelege despre
ce e vorba. Dar, e un copil normal, îi place sã se joace æi, când râde,
râde cam tare, ca æi când ar åipa, iar acest lucru nu este permis în
cen tru. Poate doar asta, dar în rest e bine. De exemplu, când face
gãlãgie sau când åipã sau face ceva ce nu este permis. Pot înåelege,
dar nu pot sã îi spun sã nu åipe. Æi, când îi spun, nu pot sã mã aætept
sã înåeleagã pentru cã este un copil. Poate cã nu le convine. Poate
nu le place faptul cã åipã sau cã râde gãlãgios. 

Faptul cã aceste adãposturi erau de cele mai multe ori închise, permiåând
libertate redusã de miæcare, a dus la creæterea nivelului de stres. În cazul
copiilor, care, prin urmare, nu pot ieæi la joacã, nu pot sã îæi facã prieteni
sau sã meargã la æcoalã, trebuie analizat impactul asupra dezvoltãrii lor,
chiar æi atunci când nevoile de bazã sunt satisfãcute. Sã luãm ca exemplu
o femeie care a stat într-un centru închis cu fiica ei doi ani æi jumãtate, pânã
când au fost obåinute documentele de încredinåare æi au fost urmate proce -
durile legale. Fata – acum în vârstã de zece ani – nu a putut merge la
æcoalã sau sã se joace liber æi a fost educatã ad hoc æi voluntar de unul dintre
angajaåii centrului. Faptul cã æi-a petrecut o treime din viaåã într-un adãpost
æi restul cu mama ei care se afla în situaåie de trafic a afectat-o fãrã îndoialã.

Pentru multe mame, aspectele legate de încredinåare au fost un motiv
de îngrijorare æi asistenåa acordatã în cadrul procesului legal a fost extrem
de apreciatã æi foarte necesarã. O femeie care a fost, ulterior, pãstratã ca
„soåie“ a traficantului ei a explicat cã nu poate sã se întoarcã în åara sa de
origine din cauza problemelor de încredinåare a copilului ei:

Care este planul? Planul meu este de a solicita ajutorul organizaåiei
pentru a-l înscrie pe copil la grãdiniåã. Prin ei, e mai uæor. Ei cunosc
oameni æi aæa mai departe, vreau sã-mi duc copilul la grãdiniåã. Aæ
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merge acasã, dar, pentru cã nu se poate, vreau sã îmi caut un loc de
muncã, copilul meu sã meargã la grãdiniåã æi sã devinã indepen -
dentã... Aæ prefera sã merg la mama mea, dar nu pot, din cauza
copilului. Aæa cã, o sã rãmân în [aceastã åarã] ... Fãrã semnãtura [tatã -
lui], nu pot pleca. Acum, copilul este cu mine, dar nimeni nu are cus -
todie asupra ei. Aæteptãm decizia instanåei.

Pentru femeile cu copii, o altã problemã a constat în capacitatea lor de
a avea grijã de copiii lor pe termen lung, date fiind posibilitãåile limitate
de reintegrare socialã æi economicã. Unele femei s-au bazat pe ajutorul uma -
nitar pentru a asigura alimente pentru copii lor, altele au vorbit despre faptul
cã nu pot sã-æi caute un loc de muncã pentru cã nu au pe nimeni care sã
aibã grijã de copil; de asemenea, unele victime nu aveau încã o locuinåã
permanentã. Obstacolele „normale“ æi complexitatea serviciilor de asis tenåã
æi reintegrare sunt amplificate în cazul pãrinåilor cu copii în întreåinere. Când
acordãm asistenåã pãrinåilor, trebuie neapãrat sã luãm în consideraåie nevoile
copiilor în întreåinere, care includ nu numai nevoile de bazã, ci æi manuale
æcolare, taxe de grãdiniåã sau de æcolarizare, îngrijiri medicale etc.

Probleme medicale æi de sãnãtate grave

O serie de organizaåii au remarcat cã persoanele traficate suferã de probleme
de sãnãtate grave æi complicate, dincolo de „obiænuitele“ probleme gineco -
logice legate de exploatarea sexualã, probleme care necesitã asistenåã medi -
calã adecvatã æi, adesea, costisitoare. O fatã, în vârstã de 17 ani, a avut nevoie
de intervenåii medicale specializate pentru tumorile la sâni, care au apãrut
ca urmare a bãtãilor repetate primite când era traficatã. Într-un alt caz,
victima a avut nevoie urgent de o operaåie în strãinãtate, pentru rãnile fizice
primite ca urmare a traficãrii sale:

Eram cam ameåitã æi nu puteam înåelege despre ce vorbeau. Am
înåeles cã era ceva prea aproape de coloana vertebralã æi cã infecåia
ar fi putut ajunge la fluidul spinal, ceea ce însemna cã trebuia sã se
intervinã urgent. Încã nu ætiu care a fost cauza infecåiei æi au spus
cã poate sã reaparã.

În acelaæi mod, douã femei intervievate erau seropozitive ca urmare a tra -
ficãrii lor.46 În cazul unei femei, unul dintre copiii ei contractase de asemenea

46 Acest lucru este în concordanåã cu menåiunile unui grup mic, dar demn de luat în consi -
deraåie, de beneficiari seropozitivi, cuprins într-un alt studiu. În Albania, o victimã a fost asistatã



Ascultând victimele208

infecåia. Din interviuri, nu reieæea clar dacã tratamentul necesar era dis ponibil
întotdeauna æi accesibil pacienåilor seropozitivi. O victimã intervievatã lua
medicamente pentru boalã: „Iau medicamente regulat. Trebuie sã fac asta
toatã viaåa pentru a opri evoluåia virusului în organism. Mã rog întot deauna
lui Dumnezeu ca sã se inventeze un medicament care sã distrugã virusul“.
Pe de altã parte, o altã victimã, întrebatã dacã primeæte un tratament special
pentru menåinerea sistemului ei imunitar, a rãspuns cã nu, cã lua doar vitamine
æi mânca bine. În multe åãri din regiunea ESE nu este întotdeauna uæor sã ajungi
la serviciile medicale specializate pentru o serie de probleme de sãnãtate.

Abuz de substanåe æi dependenåã

Dependenåa – de alcool æi / sau de narcotice – a ridicat numeroase pro -
bleme pentru victime æi, în general, programele de dezintoxicare nu au fost
accesibile. Multe victime au prezentat dependenåele lor ca un aspect cheie
al vieåii lor dupã ieæirea din situaåia de trafic æi unele victime au continuat
cã consume droguri sau alcool o vreme:

La început, a fost greu. Când eram cu „peætii“ mei, îmi dãdeau medi -
camente care mã fãceau sã nu mai gândesc. Æi, odatã ce am ajuns
acolo, a fost greu sã scap.

Îmi era rãu. Nici nu puteam coborî din pat pentru cã nu mâncam
nimic æi luam doar acele pastile [narcotice].

Abuzul de substanåe în familia victimei este un aspect la fel de relevant.
Pentru unele victime, abuzul de substanåe a fost motivul pentru care au
plecat iniåial de acasã, æi acum reprezintã un obstacol serios pentru asistarea
æi reintegrarea lor.

Dacã soåul meu ar putea fi vindecat de alcoolism, aæ fi cea mai fericitã
femeie din lume.

[Pãrinåii mei] sunt alcoolici æi nu puteau sã analizeze bine situaåia,
ce mi s-ar putea întâmpla. Nu-i condamn. În plus, [traficantul] le
dãdea bani sã îæi cumpere de bãut.

în 2002 æi douã au fost asistate în 2004 æi rezultatul testelor HIV a fost pozitiv în toate cele trei
cazuri. În Bosnia æi Heråegovina, furnizorii de servicii au remarcat cã puåine victime strãine au fost
seropozitive. Æi, în Moldova, din 2000 OIM a asistat 9 victime HIV+. Problema infectãrii cu HIV
/ SIDA a fost pusã în discuåie în regiune când, în 2004, o victimã din Ucraina traficatã pentru exploa -
tare sexualã în Bosnia æi Heråegovina a murit de aceastã boalã (Surtees 2005: 74, 155, 361).
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Pentru victimele pentru care singura opåiune este aceea de a se întoarce
la familiile lor, abuzul de substanåe în cadrul familiei poate cauza riscuri æi com -
plicaåii semnificative. Acest lucru pune în evidenåã importanåa accesului la
programele de dezintoxicare, concepute pentru cazurile de abuz de substanåe,
nu numai pentru victime, ci æi pentru persoanele din anturajul lor imediat.

Asistenåa acordatã întregii familii

La modul ideal, serviciile de asistenåã trebuie sã ia în consideraåie situaåia
familialã specificã a persoanelor traficate æi, acolo unde este posibil, sã
încerce sã satisfacã nevoile mai generale ale familiei. Într-un caz, o victimã
a explicat cã a acceptat asistarea tocmai pentru cã familia sa avea nevoie:
„[Am acceptat asistenåa] pentru cã m-am gândit cã fraåii æi surorile mele
mai mici au nevoie de ajutorul oferit“. Deosebit de grav este cazul în care
problemele familiale – sociale sau financiare – au contribuit, într-un fel
sau altul, la traficul de persoane.

În egalã mãsurã, este important de remarcat cã problemele pot æi chiar
apar în familiile care împiedicã recuperarea victimei – chiar æi în cele mai
reuæite procese de reintegrare. O femeie a povestit cum îæi pornise o micã
afacere æi totul mergea bine. Dar, o problemã financiarã în familia ei a cauzat
o serie de regrese care au putut fi remediate doar prin asistenåã specialã: 

[Organizaåia] m-a ajutat sã îmi pornesc o micã afacere, un second-
hand. Acea perioadã din viaåa mea a fost excelentã. Magazinul mer -
gea din ce în ce mai bine tot anul. Le sunt recunoscãtoare, dar nu
m-am åinut de cuvânt æi nu am investit banii în afacerea mea. Pãrinåii
mei s-au îmbolnãvit. Aveam nevoie de bani pentru tratamentul lor.

Deoarece organizaåiile care acordã servicii de asistenåã au putut sã rãs -
pundã la nevoile urgente ale acestei femei æi ale familiei sale – nevoi medi -
cale æi ajutor umanitar – femeia a putut sã-æi repunã pe picioare afacerea.
Ca o notã importantã, organizaåiile de asistare au coordonat acordarea acestor
servicii pentru a satisface diferitele sale nevoi, ceea ce în cele din urmã a dus
la reuæita procesului de reintegrare. Astfel de exemple scot în evidenåã faptul
cã reintegrarea nu depinde întotdeauna numai de victimã, ci problemele cu
care se confruntã în familie æi în comunitate pot afecta procesul de recuperare
æi reintegrare. Aæadar, opåiunile de acordare de sprijin pentru familiile victimei
sau sprijin suplimentar când familia este într-o situ aåie de crizã pot servi nu
numai la asigurarea reuæitei procesului de refacere, dar æi la evitarea situaåiilor
de reintegrare eæuatã æi, în anumite cazuri, re-traficare.
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Asistenåã pe termen lung pentru victimele 
care nu se pot întoarce la familiile lor

Unele victime provin din medii familiale care nu sunt favorabile recuperãrii
æi reabilitãrii lor durabile. În numeroase cazuri victimele provin din familii
cu probleme, iar reîntoarcerea acasã ar însemna, pentru ele, sã trãiascã din
nou într-un mediu abuziv, sã aibã de-a face cu abuzul de substanåe, sã nu
aibã acces la nevoile de bazã æi / sau sã fie re-traficate. În alte cazuri, victi -
mele nu au pur æi simplu unde se întoarce. Posibilitatea de a asista victimele
pe termen lung, inclusiv prin oferirea unor opåiuni de cazare, constituie o
lipsã importantã în multe åãri.

În cazul minorilor, numãrul alternativelor este limitat æi, în absenåa unui
termen mai lung, unele victime s-au reîntors în situaåii periculoase. O fatã
tânãrã, care fusese vândutã de mama ei, s-a întors la aceasta (æi la tatãl vitreg
abuziv), dupã ce a stat puåin timp în centru: „Aæ fi rãmas mai mult timp,
dupã tot ce mi-a fãcut [mama mea] ... Sunt sigurã cã nu m-aæ fi întors acasã,
tatãl meu vitreg abuza de mine, nu m-aæ fi dus înapoi“.

Asistenåã psihologicã æi psihiatricã specializatã

Lipsa posibilitãåii de a acorda asistenåã psihologicã specializatã victimelor
constituie o problemã în multe åãri, mai ales în afara capitalelor. În anumite
åãri, date fiind resursele limitate, asistenåii sociali oferã consiliere psihologicã
victimelor, chiar æi acelora cu probleme psihiatrice grave. Programele reziden -
åiale oferã, de regulã, posibilitatea de a accesa asistenåã psihologicã æi psihia -
tricã specializatã, deæi forma æi cantitatea consilierii variazã considerabil, în
funcåie de timpul petrecut de beneficiar în centru. Aæadar, consilierea acor -
datã într-un centru de reintegrare pe termen lung este mai cuprinzãtoare
decât cea acordatã într-un centru de adãpostire pe termen scurt, care tinde
sã se concentreze mai mult pe stabilizarea beneficiarului. Cum majoritatea
victimelor stau în centre o scurtã perioadã de timp, li se oferã, în general,
consiliere „de stabilizare“ simplã. În cazul în care victimele se întorc acasã,
serviciile psihologice adecvate pot fi mai greu acordate, fiind complicat din
cauza faptului cã majoritatea serviciilor de consiliere specializate sunt locali -
zate în capitale, în timp ce majoritatea victimelor provin æi se întorc în regiuni
din afara capitalei. Este nevoie de servicii de consiliere pe termen lung care
sã poatã fi acordate de ONG-uri specializate sau de cãtre personal medical
instruit în mediul victimei, ca parte a programului de reintegrare. În plus,
unele victime au fost diagnosticate cu tulburãri psihiatrice, inclusiv schizo -
frenie, care necesitã îngrijiri psihiatrice clinice care nu sunt întotdeauna
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disponibile. Programele psihologice sau psihiatrice de tip rezidenåial sunt
æi mai puåin întâlnite (Surtees 2006b: 80). 

Din cauza lipsei generale de servicii specializate, multe victime au fost
cazate în centre alãturi de victime care sufereau de boli psihice. Pe de o parte
aceastã situaåie este stresantã pentru celelalte victime, iar, pe de altã parte,
nevoile reale ale victimei „dificile“ nu sunt satisfãcute. O victimã a povestit
despre experienåa ei din centru: „Da, æi apoi ne-au dus într-o casã ... o fatã
avea probleme cu capul. E nebunã, poate omorî pe cineva“. O altã victimã
a prezentat situaåia din centrul în care a stat:

Aæa erau aliniate paturile. Erau cinci paturi. Fata asta, patul urmãtor
era liber, eu dormeam în patul ãsta, [altã fatã] era aici, æi [altã fatã]
era acolo … Una dintre fete avea probleme psihice æi urma un trata -
ment, dar nu voia sã ia medicamentele. Avea halucinaåii æi vedea lucruri
în vis. În plus, era somnambulã.

Însã, acelaæi caz evidenåiazã æi situaåia dificilã întâlnitã în multe åãri unde
facilitãåile pentru victimele care au nevoie de intervenåii psihiatrice sau psiholo -
gice sunt inadecvate æi necorespunzãtoare. Când, ca în acest caz, victima
nu are sprijinul familiei, existã câteva alternative la posibilitatea de a se întoarce
într-un centru de adãpostire: „Avea halucinaåii, a plecat de mai multe ori
æi a venit înapoi. Nu avea pãrinåi, nu avea pe nimeni“. Gãsirea unor opåiuni
de îngrijire corespunzãtoare pentru acest tip de beneficiari nu este lipsitã
de complicaåii atât pe termen scurt, cât æi pe termen lung.

Servicii de asistenåã pentru victimele cu dizabilitãåi

Traficarea persoanelor cu dizabilitãåi, fizice æi psihice, a fost confirmatã
dinspre, înspre æi în ESE.47 Serviciile necesare variazã æi trebuie sã fie adaptate
nevoilor individuale, de la caz de caz. Acest lucru presupune, în general,
servicii medicale specializate, reprezentare legalã specializatã, numirea unui
tutore legal pentru victimele cu dizabilitãåi psihice, posibilitatea de a oferi

47 Victimele cu dizabilitãåi au fost asistate în Albania, Bulgaria, Croaåia, Macedonia (FYROM),
Republica Moldova, Muntenegru, Teritoriul administrat de ONU Kosovo, România æi Serbia.
De exemplu, în Republica Moldova, dintr-un numãr de 672 de victime asistate de OIM Chiæinãu
între 2001 æi 2004, 15 la sutã aveau o dizabilitate psihicã la recrutare, respectiv 9,9 la sutã din
numãrul victimelor asistate în 2001, 9,3 la sutã în 2002, 14,5 la sutã în 2003 æi 6,3 la sutã în
2004. În acelaæi timp, în 2003 au fost numeroase cazuri de victime cu dizabilitãåi fizice. În Serbia,
în 2004, o victimã traficatã pentru exploatare sexualã (sau 8,3 la sutã) suferea de o dizabilitate
psihicã, în timp ce 28,6 la sutã din victimele din Serbia asistate în 2004 sufereau de o dizabilitate
psihicã sau fizicã (Surtees 2005: 256, 344, 371, 501).
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cazare de termen lung, pregãtire specializatã, plasarea foråei de muncã în
locuri de muncã protejate æi o urmãrire a cazului pe termen lung. Victimele
cu dizabilitãåi pot necesita asistenåã în accesarea, comunicarea æi relaåia cu
furnizorii de servicii æi agenåiile de stat.

În prezent, opåiunile disponibile persoanelor cu dizabilitãåi sunt limitate.
O femeie care a fost traficatã pentru ceræetorie nu era numai oarbã æi paråial
surdã, ci era æi în vârstã. Pentru ea, au existat puåine opåiuni æi agenåiile în
domeniu au accesat cu greu serviciile care îi erau necesare, inclusiv opåiunile
de gãzduire æi o operaåie la ochi complicatã pentru a-i reda, paråial, vederea.
Mai mult, este foarte dificil sã gãsim oportunitãåile de muncã æi de æcolari -
zare adecvate pentru persoanele cu dizabilitãåi. O femei a avut probleme
în obåinere unui loc de muncã, din cauza faptului cã suferea de epilepsie:

Am æi o problemã de sãnãtate gravã. Sunt epilepticã æi nimeni nu vrea
sã mã angajeze. Chiar dacã ascund acest lucru, sunt concediatã imediat
dupã prima crizã. Am o criza atunci când devin agitatã ... nu pot sã-mi
gãsesc un loc de muncã. Am fost chiar dispusã sã muncesc pe câmp,
la niæte fermieri, dar nimeni nu are curajul sã mã angajeze când aflã
despre boala mea.

O altã complicaåie este faptul cã serviciile de asistenåã specializate sunt,
cel mai probabil, costisitoare, depãæind resursele oricãrei organizaåii sau
instituåii. Nu este o problemã caracteristicã numai regiunii ESE. De exemplu,
în Canada, existã foarte puåine programe pentru persoanele abuzate cu
dizabilitãåi æi, în general, principalele organizaåii nu reuæesc sã rãspundã æi
sã satisfacã nevoile persoanelor cu dizabilitãåi. De asemenea, se ætiu puåine
lucruri despre problemele cu care se confruntã persoanele abuzate cu dizabi -
litãåi æi cele privind atitudinea personalului furnizor de servicii vizavi de acest
grup åintã (Cooper et al 2004: 35).

Victimele-bãrbaåi ale traficului de persoane

Bãrbaåii victimã au reprezentat o minoritate semnificativã a victimelor asis -
tate în 2003 æi 2004 în ESE.48 Bãrbaåii-victimã nu pot fi întotdeauna uæor

48 Bãrbaåii—victimã a traficului de persoane au fost asistaåi în Albania, Bulgaria, Croaåia,
Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia æi în Kosovo, fiind traficaåi pentru exploa -
tarea prin muncã, ceræetorie, delicvenåã æi adopåie. De exemplu, în Albania 70 la sutã din victi -
mele traficate pentru exploatarea prin muncã, ceræetorie sau delicvenåã în 2003 æi 2004 erau
bãrbaåi æi 47.8 la sutã din victimele strãini traficate pentru exploatarea prin muncã în Serbia
în anul 2004 au fost bãrbaåi (Surtees 2005: 13).
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primiåi în cadrul modelelor de asistenåã existente. În parte, acest lucru este
cauzat de faptul cã, în mare parte, serviciile de asistenåã sunt oferite într-un
cadru rezidenåial æi sunt concepute special pentru femei. Construcåiile existente
în prezent nu se pliazã gãzduirii mixte. O persoanã intervievatã, un bãrbat
adult traficat în fosta Uniune Sovieticã, s-a întors acasã æi æi-a gãsit aparta -
mentul ocupat æi nu avea unde sã stea. În acelaæi mod, un minor în vârstã de
16 ani traficat pentru ceræetorie în ESE a fost gãzduit temporar într-un centru
de adãpostire pentru victime (femei) strãine pe durata procesãrii documen -
telor sale; dar, dat fiind faptul cã centrul nu dispunea de facilitãåile necesare
gãzduirii unei victime de sex masculin neînsoåite æi nu au fost identificate
alte servicii, a fost trimis acasã, neînsoåit, cu trenul, dupã numai câteva zile,
în ciuda faptului cã mama lui fusese implicatã în traficarea sa (Surtees 2005;
cf. Surtees 2006b). Lipsa serviciilor de asistenåã destinate bãrbaåilor, aæadar,
va face imposibilã satisfacerea nevoilor acestor bãrbaåi, amplificând, în
acelaæi timp, vulnerabilitatea lor la exploatare æi chiar re-traficare.

Însã, deæi diferite forme de asistenåã au fost disponibile (æi necesare) –
de exemplu îngrijiri medicale, consiliere, consiliere juridicã – bãrbaåii nu
au avut întotdeauna tendinåa sã apeleze la ea sau sã o accepte.

În primul rând, li se pare foarte greu din punct de vedere psihologic ...
Nu îåi spun toate detaliile poveætii lor, deæi unii dintre colegii mei mi-au
spus lucruri absolut oribile. De exemplu, mulåi bãrbaåi au fost exploa -
taåi fizic pânã când sãnãtatea lor a fost aproape distrusã. Dar nu vor
spune asta æi nici mãcar nu vor solicita îngrijiri medicale.

Æi mulåi dintre ei nu merg la medic, [dar încã] suferã de boli cronice,
având probleme cu coloana vertebralã, cu stomacul sau cu hernia.

Conform spuselor persoanelor intervievate, bãrbaåii au acceptat asis -
tenåã numai în situaåii critice: 

Numai dacã bãrbatul are probleme de sãnãtate grave sau nu are
unde sã stea. Din câte ætiu eu, bãrbaåilor nu le place sã piardã timpul
pe la doctori sau sã fie departe de familiile lor. Dupã cum v-am spus,
le e mai greu sã accepte asistenåã æi, atunci când o fac, trebuie sã
fie oferitã imediat (pânã nu se rãzgândesc) æi într-un timp scurt.

Paråial, acest lucru se datoreazã faptului cã auto-reprezentarea ca „vic -
timã“ nu corespunde cu imaginea de sine a bãrbatului. A fi bãrbat înseamnã,
în multe comunitãåi, sã fii puternic, auto-suficient æi capabil sã ai grijã de tine,
dar æi de familia ta.



Ascultând victimele214

Bãrbaåii cred cã sunt mai puternici æi trebuie sã gãseascã o cale de
a ieæi singuri dintr-o situaåie dificilã, fãrã sã cearã ajutorul.

Mulåi bãrbaåi nu povestesc ce li s-a întâmplat. Le este ruæine de faptul
cã au fost înæelaåi sau minåiåi. Nu vor solicita niciodatã asistenåã de
la organizaåii pentru cã rudele lor îæi vor bate joc de ei æi vor râde
pe seama lor. Un bãrbat trebuie sã îæi rezolve problemele singur.

Deciziile privind asistenåa nu sunt legate numai de imaginea de sine, ci
æi de percepåia socialã. Serviciile de asistenåã îi identificã pe bãrbaåi ca imi -
granåi ilegali sau persoane traficate în faåa celorlalåi membrii ai familiei æi/
sau ai comunitãåii, nici una dintre cele douã poziåii nefiind acceptabilã din
punct de vedere social. Æi în acest caz, reprezentãrile sociale ale bãrbatului
sunt dominante:

Când se întorc acasã, sunt bucuroæi dacã pot sã aducã cel puåin niæte
bani. Altfel, cum pot sã îæi explice absenåa? Æi, dacã mai spun familiei
cã au nevoie de niæte bani pentru un tratament – costurile tratamen -
tului sunt destul de ridicate în åara noastrã – secretul lor poate fi aflat.

Nu am crezut niciodatã cã oameni ca mine [victime ale traficului de
persoane] sunt ajutaåi … Nu-mi imaginam cã existã organizaåii speciali -
zate în acordarea de asistenåã unor oameni ca mine, în plus, bãrbaåi...
Lumea din comunitatea mea crede cã, dacã un bãrbat a intrat într-o
asemenea situaåie, este un prost.

În general, în comunitatea noastrã, bãrbaåii nu trebuie sã se plângã
de nimic. Un bãrbat trebuie sã fie puternic, sã depãæeascã toate greu -
tãåile cu curaj.

În ciuda acestor prejudecãåi ale publicului în general, în mediile anti-trafic
se recunoaæte, totuæi, cã æi bãrbaåii pot fi traficaåi æi au nevoie de asistenåã.
Æi, prin urmare, este timpul sã se acorde mai multã atenåie identificãrii nevoi -
lor specifice de asistenåã. Pe baza unui eæantion format din doisprezece bãrbaåi
(adulåi æi minori), acest studiu a constatat cã, pe lângã opåiunile de gãzduire,
îngrijirile medicale au reprezentat domeniul principal în care victimele aveau
nevoie de asistenåã, cu atât mai mult în cazurile în care au fost exploataåi
prin muncã: „Unii dintre ei au boli cronice æi, în plus, sunt într-o altã åarã
æi muncesc ilegal“. Alte victime æi-au manifestat rãnile æi traumele psihice.
În cazul în care bãrbaåii au familii în întreåinere, se impune acordarea de
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asistenåã întregii familii (dupã cum s-a discutat mai sus). Urmãtorul pas
important este identificarea celorlalte nevoi ale victimei.

Mai mult decât serviciile în sine, bãrbaåii victimã au ridicat, de asemenea,
problema modului în care sunt acordate aceste servicii. Confidenåialitatea
a constituit un aspect deosebit de important pentru persoanele intervievate
din acest studiu; trebuie gãsitã cea mai bunã cale de a-i asista pe bãrbaåii
æi bãieåii expuæi traficului de persoane, respectându-le în acelaæi timp con -
fidenåialitatea:

Ar fi, totodatã, bine ca informaåiile primite la HelpLine sã fie confi -
denåiale. De exemplu, accesul la acestea sã fie restricåionat æi numai
organizaåiile care administreazã respectiva HelpLine sã le poatã accesa. 

Nu cred cã bãrbaåii se vor adresa unei organizaåii de stat pentru cã
ei cred cã informaåiile pe care le vor furniza vor fi fãcute publice cu
uæurinåã. Va afla primarul satului sau ofiåerul de poliåie.

[Serviciile de asistenåã trebuie organizate] în aæa fel încât nimeni sã
nu ætie. Bãrbatul ar trebui sã meargã singur în locul unde se acordã
asistenåã. Cu cât locul acesta este mai departe de casa lui, cu atât
mai sigur nimeni nu va æti despre asta. Doar în cazul în care bãrbatul
este grav bolnav æi nu se poate deplasa, caz în care serviciile de asis -
tenåã trebuie acordate acasã la el dar nimeni nu va fi invidios.

La fel de important este modul în care aceste servicii sunt „vândute“
æi „împachetate“ pentru a ne asigura cã bãrbaåii le cunosc æi le acceseazã.
Serviciile de publicitate trebuie sã åinã seama de mesajul care va fi (sau nu
va fi) adecvat æi accesibil unui public de sex masculin, date fiind aspectele
legate de responsabilitatea bãrbatului æi de stigmatizarea discutatã mai sus.
Limbajul folosit este foarte important în acest sens. Deoarece noåiunea de
„victimã“ nu este bine primitã de mulåi bãrbaåi, acåiunile pot avea mai mult
succes dacã se folosesc termeni cum ar fi „imigranåi“ sau „muncitori“. 

Cred cã dupã un anunå sau o reclamã care spune cã bãrbaåii pot bene -
ficia servicii de asistenåã, de exemplu îngrijiri medicale (însã nu trebuie
menåionatã asistenåa psihologicã pentru cã mulåi bãrbaåi se tem de
asemenea cuvinte) sau alte forme de asistenåã, cum ar fi consilierea
juridicã ... Cred cã mulåi bãrbaåi ar accepta sã primeascã îngrijiri medi -
cale gratuite deoarece mulåi dintre cei care au fost exploataåi nu au
bani pentrui aæa ceva. Anunåul poate fi transmis în presã æi vocea care
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citeæte informaåiile despre serviciile de asistenåã disponibile pentru
bãrbaåii victimã a exploatãrii (cred cã ar trebui folosit cuvântul „exploa -
tare“, pentru cã mulåi bãrbaåi nu înåeleg ce înseamnã traficul de
persoane) sã fie una de bãrbat. Æi, dacã este posibil, chiar sã se evite
cuvântul „victimã“ pentru cã bãrbaåilor nu le place sã fie victime.
Acest lucru nu corespunde cu imaginea unui bãrbat adevãrat. Ar
trebui sã fie vocea unui bãrbat. Nu cred cã bãrbaåii vor avea încredere
într-un anunå citit de o femeie. Ar trebui sã fie fãcut de un bãrbat,
poate chiar de un bãrbat care a trecut printr-o astfel de experienåã.
Mesajul trebuie sã fie scurt æi convingãtor, punând accent pe formele
de asistenåã posibile.

Cu siguranåã [sã se foloseascã] vocea unui bãrbat. Acest lucru le
inspirã încredere celorlalåi bãrbaåi. O publicitate în care victima pre -
zintã pe scurt experienåa sa de exploatare. Bãrbatul acesta poate fi
fie un caz real, care a suferit aceastã experienåã, sau un actor, dar nu
un actor cunoscut, pentru cã altfel va pãrea artificial, melodramatic...
Nu ætiu ... Cea mai eficientã metodã ar fi un anunå la televizor sau la
radio. Dar, aæa cum am spus înainte, cuvintele folosite în acest anunå
sunt extrem de importante.

Mesajul trebuie sã fie scurt æi convingãtor æi sã nu se foloseascã cuvinte
de tipul „victimã“.

Servicii de asistenåã acordate victimelor în vârstã

Câteva dintre victimele intervievate erau în vârstã æi chiar bãtrâne – unele
având 50 – 60 de ani, iar una dintre ele chiar 75. Unele au fost traficate
tocmai pentru cã, fiind în vârstã, nu aveau suficiente venituri pentru a se
întreåine æi nu aveau acces la ajutorul acordat de stat. Serviciile de asistenåã
acordate acestui grup trebuie sã punã accent, adesea, pe partea financiarã
æi gãzduire. 

Mi-au spus cã mã vor ajuta sã-mi obåin paæaportul æi sã îmi recâætig
dreptul la pensie. Dacã nu pot sã locuiesc în casa mea, sper cã voi fi
cel puåin plasatã într-un centru pentru persoane în vârstã din [capitalã].

Cred cã existã mulåi bãtrâni care nu se bucurã de grija copiilor lor æi
nu se uitã la televizor æi nu ascultã radioul. Ca æi mine, ei nu ætiu unde
sã ceri ajutor.
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Am o relaåie bunã cu fiul meu ... [fiul meu æi soåia sa] au grijã de mine.
Dar mã simt vinovatã pentru cã nu i-am spus cã îmi vând apartamen -
tul. Acum stau cu familia lui în apartamentul lui, ca o povarã. Este
foarte puåin spaåiu aici.

Este posibil sã fie necesare æi alte forme de asistenåã pentru victimele în
vârstã, incluzând, adesea, îngrijiri medicale, consiliere juridicã æi asistenåã la
domiciliu. Pe lângã formele tradiåionale de asistenåã, este demn de avut în
vedere faptul cã traficul de persoane are un impact diferit asupra persoanelor
în vârstã faåã de victimele tinere. Se ætie puåin despre problemele æi nevoile
specifice ale victimelor mai în vârstã ale traficului de persoane æi despre modul
în care ei îæi trãiesc viaåa în cursul perioadei de traficare æi dupã traficare.

Capacitatea profesionalã, tratamentul victimei æi calitatea asistenåei

Se ætie cã serviciile destinate persoanelor traficate ar trebui sã fie gratuite,
accesibile æi sã nu ducã la stigmatizarea acestora æi cã actorii anti-trafic tre -
buie sã fie aibã o pregãtire adecvatã æi sã aibã aptitudinile necesare pentru
a lucra cu grupuri vulnerabile, inclusiv persoane traficate. Multe victime inter -
vievate au vorbit foarte frumos atât despre calitatea æi acoperirea serviciilor
de asistenåã care le-au fost acordate, cât æi de modul în care au fost tratate
de cãtre personalul anti-trafic. Multe dintre ele au subliniat faptul cã acest
lucru a fost important pentru ele în procesul de recuperare.

Sunt mulåumit de angajaåi pentru cã sunt foarte sensibili la proble -
mele noastre. Ne scot la plimbare. Îmi place pentru cã am totul, pen -
tru cã totul este gratuit. În al treilea rând, sunt extrem de fericitã pentru
aceastã æcoalã. N-am visat niciodatã cã voi putea termina æcoala, cã
voi fi putea scrie æi citi. Sã nu-mi mai fie ruæine când cineva îmi spune
sã semnez sau sã citesc ceva æi sã trebuiascã sã spun cã nu pot.

[Mi-a plãcut] cãldura, simplitatea ei, pãrea un fel de un suflet pereche.
În general, îmi e greu sã gãsesc o persoanã în care sã am încredere.

O experienåã pozitivã este atitudinea bunã a angajaåilor de la centru.
Åin cont de mine. Nu este nimic neplãcut.

Însã, alte victime intervievate au relatat cazuri în care nu au fost mulåu -
mite pe deplin de serviciile æi de tratamentul primit æi au semnalat câteva pro -
bleme foarte grave în furnizarea acestor servicii, cum ar fi: lipsa de sensibilitate
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æi atitudinea discriminatoare din partea personalului anti-trafic, diferenåe de
capacitate profesionalã æi condiåii de îngrijire, chiar tratament necores punzãtor
æi abuz în îngrijirile acordate. Ca element central, lipsa monitorizãrii æi asigurãrii
calitãåii în cadrul sectorului anti-trafic influenåeazã aspectele de mai sus.

Neatenåie æi discriminare din partea personalului anti-trafic

Pentru multe victime, faptul cã sunt tratate corespunzãtor æi nu sunt „privite
de sus“ a fost un element esenåial în procesul lor de recuperare. Întrebate
ce anume însemna pentru ele a fi bine tratate, multe victime au vorbit
despre faptul cã au fost tratate „ca unul de-al lor“.

A fost bine bine. Ne tratau frumos, ca æi cum am fi fost de-ale lor.

Mi-au plãcut æi angajaåii care lucrau la [organizaåie]. Nu te judecã,
poåi sã vorbeæti întotdeauna cu ei despre orice. Te înåeleg æi îåi explicã
lucruri. Te ascultã, îåi spun cum ar trebui sã faci lucrurile, te ajutã
întotdeauna. 

Nu am simåit nici o diferenåã între noi. [Aceastã diferenåã], aæa sunt
obiænuitã.

Pe de altã parte, trebuie analizat în ce mãsurã victimele s-au simåit rãnite
æi ofensate atunci când au fost tratate diferit æi cu indiferenåã de cãtre
personalul care trebuia sã le ajute;

Una din fete parcã era nebunã, nu-mi aduc minte cum o chema.
Ne trata de parcã eram niæte leproase. Æi-a adus cana ei, cana ei de
ceai æi æi-a adus toate lucrurile æi era snoabã, îngrozitoare.

Nu poåi face aæa ceva. Vreau sã spun, orice fatã care a trecut prin
ceva rãu în viaåa ei se bucurã când cineva vine la ea æi îi oferã o ceaæcã
de cafea din cafeaua pregãtitã pentru toatã lumea. Æi ea spune, nu,
nu, nu. Nu pot bea cafea din ceætile voastre, beau din a mea. Numai
sã spui aæa. Care e problema? Pur æi simplu nu ætia cum sã se com -
porte cu noi.

Da, cu siguranåã, pot sã spun cã nu ne-au tratat ca pe egalii lor acolo.
Da, da, absolut.

Victimele au remarcat aceastã neglijenåã æi discriminare din partea unor
grupuri de specialiæti, în special. Specialiætii din domeniul medical sunt un astfel
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de grup æi atât victimele, cât æi furnizorii de servicii, au fãcut o serie de comen -
tarii æocante la adresa lor. Un angajat al unui ONG a povestit cã un medic,
care a fost solicitat pentru a acorda servicii medicale, l-a respins æi a fost
nepoliticos; „Nu am fãcut medicina ca sã ajung sã examinez prostituate“.
Victimele au relatat experienåe similare:

M-au dus la doctorul lor. M-a întrebat, ginecologul: „De ce ai fãcut
asta?“ ... Da, a fãcut comentarii. Ce pot face, nu sunt singura. Mii
de fete au trecut prin aæa ceva. [M-am simåit] rãnitã puåin. Nu trebuie
sã judeci pe nimeni care a trecut prin aæa ceva. Nu era treaba ei.
Treaba ei a fost sã facã ce i se spunea sã facã æi nu sã punã întrebãri...
A trebuit sã ne primeascã pentru cã era în legãturã cu angajata de
la centru æi am solicitat o verificare. A fost politicoasã, dar a fãcut
o serie de comentarii.

[Doctoriåa] mi-a spus sã îmi ridic mânecile. Mi-am ridicat mânecile
ca sã poatã verifica dacã sunt consumator de droguri. A spus: „Bine,
ridicã-åi cãmaæa ca sã verific abdomenul“. Bine, am ridicat cãmaæa.
Apoi a început sã-mi verifice capul, sã mã tragã de pãr. [Poliåistu] i-a
spus: „Gata, ajunge, nu o mai supãra. Se vede cu ochiul liber cã fata
e curatã“. A spus cã e meseria ei, cã trebuie. El i-a spus: „Nu o mai
supãra. Nu vezi cã e speriatã? Nici nu a putut sã mãnânce“. Mã bucur
cã mi-a luat apãrarea ... [M-am simåit] îngrozitor. Mã gândeam, stai
puåin, ce sunt? Sunt animal, ca ea sã mã poatã trata aæa?“

Poåi sã simåi asta. Când m-a verificat acea doctoriåã, s-a comportat
de parcã îi era scârbã sã mã atingã.

În anumite åãri, aceastã insensibilitate a condus furnizorii de servicii cãtre
medici privaåi (mai sensibili) care, deæi erau costisitori æi nu puteau fi åinuåi
pe termen lung, au acordat victimelor un rãgaz æi o stare de confort pe
termen scurt.

Un alt aspect important este faptul cã nu numai personalul medical a
fost problematic în acest sens. În numeroase situaåii, victimele au descris
comportamentul necorespunzãtor al experåilor din domeniul juridic, de cele
mai multe ori reprezentanåii lor legali însãrcinaåi sã îi reprezinte în procedurile
legale. O victimã a spus cã avocatul ei a åipat la ea æi a insultat-o: 

Åipa mereu la mine. Mi-a spus ce trebuia sã spun la proces. Dacã
nu spuneam ce voia sã audã, striga la mine. Odatã, când mergeam
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la proces, mi-a spus chiar cã nu sunt bunã de nimic æi cã mai degrabã
îl crede pe traficant decât pe mine.

Insensibilitatea æi discriminarea nu s-au datorat, se pare, numai traficãrii,
ci, în anumite cazuri, au fost legate de rasism. O victimã de etnie rromã a
atribuit tratamentul necorespunzãtor pe care l-a primit etniei ei æi nu statu -
tului de persoanã traficatã:

Nu le-am spus cã sunt o victimã a traficului de persoane. Aveam
nevoie de bani ca sã obåin certificatul de naætere pentru copilul meu.
La primãrie s-au purtat foarte nepoliticos cu mine. Au râs de mine
pentru cã nu aveam [aproximativ cinci EURO] pentru certificat. M-am
simåit umilitã.

O altã victimã intervievatã a explicat cã faptul cã a fost discriminatã ca
persoanã [dintr-o minoritate etnicã] a influenåat capacitatea ei de a accesa
serviciile de stat:

[Organizaåie] a apelat la primãria satului meu natal pentru a le cere
sã mã ajute sau, mai precis, sã îi ajute pe copiii mei. Casa în care
m-am nãscut fusese distrusã cu mult timp în urmã æi, în locul ei, se
construise deja o altã casã. Primarul trebuia sã îmi asigure o altã
locuinåã. Mi s-a dat o casã complet distrusã: fãrã geamuri, uæi sau
acoperiæ. Jumãtate din casa asta de chirpici era complet distrusã. Mai
rãmãsese o singurã camerã. Primarul mi-a promis cã îmi dã materiale
de construcåie ca sã repar casa. A fost nevoie de eforturi mari din
partea avocatului [organizaåiei] pentru a pune la punct toate aceste
lucruri. Când am mers la primãria din [oraæul meu], femeia a început
sã urle la mine æi apoi mi-a închis uæa în nas. Dupã aceea, am auzit-o
certându-se cu cineva la telefon. Spunea „[femeie dintr-o minoritate
etnicã] asta vrea prea multe“. Avocatul mi-a recomandat sã merg
la [departamentul de protecåie a copilului] care trebuia sã îi acorde
o formã de ajutor copilului meu. Când am mers acolo, am fost refu -
zatã. Mi-au spus cã nu mã pot ajuta deloc. Apoi au început, furioæi,
sã mã întrebe cine m-a trimis la ei æi le-am spus despre [organizaåia
care mã asistase]. M-am certat chiar cu ei. I-am întrebat ce fac æi cum
poate sã mã ajute statul. Ce se întâmplã cu mamele singure care
sunt într-o situaåie mai rea decât a mea. Mi-au spus „cine te-a pus
sã faci atâåia copii?“
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Într-un alt caz, victima a vorbit despre prejudecata æi atitudinea negativã
îndreptatã împotriva grupurilor vulnerabile: „Mai cred cã, în cadrul organiza -
åiilor de stat care se ocupã cu ajutorarea persoanelor defavorizate, angajaåii
sunt prost crescuåi. Nu sunt de ajuns studiile pe care le ai. Conteazã æi cum
ai fost crescut“. O altã victimã a remarcat, „Mã simåeam frustratã de institu -
åiile de stat. Aæ vrea sã fie mai diplomaåi cu victimele traficului de persoane“.

În sens mai general, victimele au remarcat cazuri de insensibilitate æi preju -
decatã din partea diferiåilor furnizori de servicii. Cum a fost deja prezentat
în secåiunea anterioarã, victimele sunt stigmatizate æi discriminate pe baza
modului în care sunt vãzute în societate – ca „prostituate“, „strãini“ æi
„imigranåi ilegali“. În anumite situaåii, victimele au povestit cazuri în care
aceste prejudecãåi s-au manifestat chiar în cadrul serviciilor de asistenåã.49

O femeie a relatat problemele pe care le avea cu o asistentã socialã care
lucra la centrul la care stãtea. O rezidentã contractase o boalã æi femeii acestei
îi era teamã sã nu o contracteze æi ea, dat fiind faptul cã locuia la comun.
Când a solicitat sã fie testatã, asistenta socialã a reacåionat cu mult dispreå:

Când am aflat cã fata aceasta era bolnavã, nu ætiam ce problemã
avea. Am întrebat-o pe femeia care lucra acolo de ce nu ne-a spus.
Sunt bine, nu am nici o boalã æi acuma o sã mã îmbolnãvesc aici æi
o sã merg în [åara mea]. Vreau sã fac din nou o analizã de sânge ...
Æi apoi, am spus cã vreau sã mi se refacã toate testele æi ea mi-a
spus cã nu mã gândisem la asta când m-am culcat cu atâåia bãrbaåi...
Nu o sã uit niciodatã. Dacã o femeie lucreazã acolo, ar trebui sã aibã
o altã atitudine faåã de acest lucru.

Diferenåe ale capacitãåii profesionale æi ale condiåiilor de îngrijire

Mulåi specialiæti anti-trafic din regiune au o ridicatã capacitate profesionalã
æi au demonstrat, prin munca lor, înaltã competenåã în activitãåile de asistare
æi protecåie.

Totuæi, în anumite programe, victimele au simåit cã angajaåii nu au avut
apti tudinile æi experienåa necesarã pentru a le acorda sprijinul de care

49 Acest lucru nu se întâmplã numai în åãrile ESE. Într-un studiu privind procesul de reinte -
grare în Cambodgia, anumiåi furnizori de servicii æi-au exprimat æi ei anumite prejudecãåi împo -
triva victimelor traficului de persoane. Un angajat al unui ONG a clasificat prostituatele în trei
categorii – cele a cãror naturã este aceea de a fi prostituatã, cele care sunt foråate sã devinã
prostituate împotriva dorinåei lor æi cele care rãmân sau se întorc la prostituåie pentru cã este
un mod rapid de a câætiga bani. Dupã spusele acestui angajat al ONG-ului, numai al doilea
grup poate fi schimbat æi educat cu succes pentru a putea reveni la viaåa dinainte, în timp ce
celelalte douã grupuri nu pot fi educate pentru a-æi schimba profesia (Derks 1998).
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aveau nevoie, iar serviciile acordate au fost insuficiente sau lipseau într-un
anume fel:

Sunt în regulã, dar tot nu am simåit cã mã puteau înåelege. Sunt tineri,
fãrã experienåã. Simåeam cã sunt acolo numai pentru cã erau plãtiåi.
Æi nu puteam vorbi cu ei.

Au spus cã va fi o casã pentru fete ca mine, ca æi aceasta. Dar a fost
rãu. Erau diferite femei care lucrau în schimburi, psihologii le spuneau...
Am avut posibilitatea [sã vorbim cu angajatele], dar nu ne plãcea sã
vorbim cu ele. Nu ne plãcea de ele pur æi simplu. Nu ætiau cum sã se
comporte sau sã vorbeascã cu noi. [Spuneau] cã vor rãmâne acolo æi
ne vor ajuta cu munca. Dar nu au fãcut-o ... Nu aveam nici o legãturã
cu angajaåii. Erau foarte reåinuåi. Ca æi cum le-ar fi fost fricã de ceva.

O evaluare a serviciilor de asistenåã acordate unei victime din ESE (Surtees
2006a: 24) a evidenåiat capacitãåi profesionale diferite în rândul ONG-urilor
anti-trafic æi nevoia de a armoniza aceste capacitãåi între ele, un lucru asupra
cãror au insistat, în egalã mãsurã, ONG-urile, organizaåiile internaåionale
æi donatorii:

Unele sunt excelente, altele nu. Existã o gamã foarte largã în ceea
ce priveæte nivelul competenåei æi profesionalismul ONG-urilor din
domeniu (reprezentant al unei organizaåii internaåionale / donator).

Acest ONG este cel mai vechi ONG care se ocupã cu asistarea directã
[în åarã] æi încã mai are probleme în ceea ce priveæte procesul de
reabilitare realã a victimelor. Consilierii nu sunt complet implicaåi în
procesul de reabilitare a victimelor æi centrul lor este de tip închis. De
asemenea, personalul nu cunoaæte metode de educare a victimelor
sau de capacitare generalã a acestora (reprezentant al unei organizaåii
internaåionale / donator).

…munca directã cu victimele a fost lãsatã deoparte. Standardele
profesionale pentru munca cu victimele violenåei au fost greu pus
în aplicare (reprezentant al unui ONG).

Pentru a sublinia derularea strategiilor pe termen lung în activitatea
cu victimele traficului de persoane, specialiætii au nevoie sã fie sprijiniåi
æi instruiåi, pentru a putea asigura schimbul continuu de informaåii
la diferite niveluri (reprezentant al unui ONG).
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Stresul ridicat aferent muncii presupune faptul cã, în anumite programe,
personalul se schimbã des, ceea ce ar putea afecta capacitatea profesionalã.
O victimã asistatã în UE a fost inclusã într-un program de asistenåã câåiva
ani æi a povestit cã a lucrat cu mulåi asistenåi: „Cine-i poate åine minte pe
toåi, tot la cinci luni venea unul nou ... De fiecare datã trebuia sã o iau de la
început. Nu le pãsa deloc de tine, ætiau cã vor pleca în curând“. Prin urmare,
este posibil ca persoane mai puåin experimentate sã preia aceste posturi atât
de stresante.

In alte sectoare profesionale, capacitatea a fost de asemenea semnalatã
ca fiind o problemã. O femeie, care a solicitat asistenåã din partea poliåiei
dupã ce a fugit de la traficantul ei, a fost trimisã pentru a i se efectua un
test medical, pentru cã fusese recent atacatã æi violatã. Însã medicul nu
numai cã a fost nepoliticos cu ea, dar nu a efectuat analizele medicale nece -
sare în cazul unui viol, care sã îi permitã victimei sã facã o plângere penalã.
Iatã ce a povestit femeia:

Apoi m-au dus la medic, la secåia de medicinã legalã. Dar doctorul
era o persoanã neglijentã. Dacã mi-ar fi fãcut analizele corespun -
zãtoare, æi-ar fi dat seama cã am fost violatã. Aveam zgârieturi aici...
El mi-a verificat doar vânãtãile. Aveam multe umflãturi. Aveam
vânãtãi. A mãsurat æi dimensiunea acestor vânãtãi ... Mi-a verificat
gâtul æi braåul. Mi-a spus cã totul este în regulã. Femeia care stãtea
lângã el æi bãtea la maæinã i-a spus cã ar trebui sã merg la un gine -
colog pentru cã fusesem cu mulåi bãrbaåi. Medicul a spus cã nu e
nevoie, pentru cã asta „se ætia deja“.

Pentru unele victime, aptitudinile æi implicarea profesionalã au lipsit æi în
cadrul sistemului juridic æi al justiåiei. O victimã, care fusese obligatã sã se
cãsãtoreascã cu traficantul ei æi, ulterior, a suferit acte de violenåã intrafa -
milialã din partea acestuia, s-a confruntat cu o serie de probleme când a
înaintat cererea de divorå æi a cerut încredinåarea fiicei lor. În loc sã recu -
noascã gravitatea situaåiei æi încãlcãrile grave pe care le suferise victima,
jude cãtorul a încercat sã reconcilieze cuplul:

Din cauza copilului æi a încredinåãrii copilului, judecãtorul a încercat
sã ne împace. Am spus nu, pentru cã îi dãdusem nenumãrate æanse
æi nu a fãcut niciodatã nimic pentru a face lucrurile sã meargã mai
bine. Æi nu vreau sã mã împac cu el. Se spune – lupul îæi schimbã
blana, dar nãravul ba.
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Tratament necorespunzãtor æi abuz în îngrijire

În timp ce majoritatea victimelor au spus cã au fost gãzduite în centre cores -
punzãtoare, cu condiåii adecvate æi, uneori, chiar excelente, trebuie menåio -
nat faptul cã o serie de victime au fost expuse la condiåii necorespunzãtoare
æi chiar maltratate pe durata „asistãrii“. O minorã traficatã pentru prostituåie
a fost plasatã într-un centru în care erau gãzduiåi minori æi infractori minori
neînsoåiåi. Pe durata æederii ei acolo, trei sãptãmâni, a fost expusã actelor
de violenåã din partea celorlalåi minori din centru, iar angajaåii nu au fãcut
nimic pentru a rezolva aceastã problemã:

Dupã plecarea paznicului, toåi bãieåii au început sã sarã pe mine, ca
sã „merg“ cu ei, æi, dacã ne prindeau la baie, încercau sã ne violeze.
Apoi i-am spus paznicului, dar el a spus „care ar fi problema?“...
[Paz nicul centrului] nu a fãcut nimic. A doua zi, a venit un alt bãrbat.
Era un om bun æi l-a pedepsit pe celãlalt pentru cã nu fãcuse nimic.
Dar tot degeaba, pentru cã nu s-a åinut de cuvânt.

Aceste abuzuri au continuat pe durata æederii ei, paznicul nu a intervenit
în nici un moment: „Îmi era tot timpul fricã æi seara, înainte sã mã culc,
stãteam treazã pânã la ora douã sau trei dimineaåa pentru cã bãieåii cereau
paznicului cheia de la camerã æi deschideau uæa æi sãreau pe noi în pat“.
A mai adãugat, „Îmi era fricã. dacã paznicul ieæea o vreme, toåi bãieåii sãreau
pe noi æi el nu fãcea nimic decât sã dea din cap“. Mai mult, paznicul a abuzat
æi el de minore: „Paznicul stãtea cu bastonul æi ne lovea de fiecare datã când
credea cã am fãcut ceva. Era numai unul cãruia îi era milã de noi, restul
ne loveau dacã nu stãteam cuminåi pe scaun, dacã vorbeam ... pentru orice,
ne loveau“.

De menåionat este impactul pe termen lung al acestor abuzuri asupra
acestei fete care era încã foarte traumatizatã de experienåã în momentul
interviului. A explicat cum, pentru ea, condiåiile acestei „asistãrii“ au fost
mai rele decât experienåa ei de trafic.

Chiar æi acum, dupã atâta timp, îmi mai este teamã. Nu am încetat
sã mã tem. Æi mã rog mult.

Ar fi trebuit sã fie mai bine. Nu trebuia sã ne batã. Nu trebuia sã
vorbeascã urât cu fetele. Nu ar fi trebuit sã ne cheme în camerele
lor ca sã ne arate „chestii“. Nu ar fi trebuit sã ne punã la lucru sau
sã facem genuflexiuni. Ne puneau sã facem genuflexiuni în fiecare
dimineaåã æi în fiecare searã.
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Fata a putut ieæi din acest program numai dupã intervenåia întâmplãtoare
a unui ONG. Aæa cum a explicat directoarea programului: „În acelaæi caz
[al aceluiaæi traficant], mai sunt æi alte fete în asistenåã. Æi comisarul de la
poliåie a întrebat dacã pot sã o iau æi pe aceastã fatã, ca sã nu mai fie nevoitã
sã stea acolo“. A descris prima vizitã la acest centru pentru minori, atunci
când a venit sã o ia pe fata în cauzã æi sã o ducã la centrul ei: „Erau æi copii
mici, de cinci, æase ani, æi, când am mers sã o iau pe fatã, am fost îngrozitã
sã îi vãd închiæi dupã gratii ... æi, când am ajuns acolo, am vãzut cã toåi erau
åinuåi într-o singurã camerã, cam cât asta de mare, zece metri pãtraåi, toatã
ziua închiæi în spatele gratiilor“.

Din pãcate, nu a fost singura persoanã intervievatã care a fost reåinutã
în condiåii nesigure sau inumane în timp ce era „asistatã“ sau „protejatã“.
O victimã a spus cã a fost hãråuitã æi abuzatã de poliåiætii care lucrau la un
centru administrat de stat:

Era o poliåistã acolo, care åipa la fete. Le putea æi lovi. Înãuntru erau
poliåiste, iar afarã poliåiæti. Într-o zi, ea i-a permis unui poliåist sã intre.
Am fost æocatã sã vãd un bãrbat acolo. Împreunã, au început sã îæi
batã joc æi sã râdã de mine. Omul acela îmi spunea cã mã iubeæte.
A fost îngrozitor. Mã simåeam inferioarã, insultatã. Sper cã au fost
luate mãsuri [împotriva lor].

O altã victimã minorã æi-a povestit experienåa din centrul de minori unde
a fost iniåial „asistatã“, imediat dupã identificare:

Ne bãteau cu un bãå. În mine nu aveau curajul sã dea pentru cã le-aæ
fi sãrit la gât. Ne-au ras în cap, au spus cã pentru cã aveam pãduchi.
Îæi bãteau joc de noi. Mâncarea a fost groaznicã. Abia puteam sã o
mâncãm. Era o cocinã de porci æi era atât de murdar acolo. Acestea
nu sunt drepturile copilului ... Mi-au spus cã sunt o târfã æi, din acest
motiv, nu am nici un drept. Copiii care ceræeau pe stradã erau atât
de rãu bãtuåi încât, noaptea, fãceau pe ei în pat.

Alte victime au spus cã au existat încãlcãri mai puåin grave în cadrul
ser viciilor de asistenåã, care pot fi descrise, mai degrabã, ca neglijenåe, dar
care totuæi le-au afectat:

Odatã, [organizaåia] mi-a dat o butelie de gaz. Trebuia sã aduc chi -
tanåã pentru ea. Dar am adus una care nu era bunã. Asistentul social
a început sã åipe la mine. Mi-am cerut scuze, pentru cã uitasem de
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ce fel de chitanåã aveau nevoie. Nici mãcar nu au încercat sã îmi
explice.

Sincer, voiam sã fug, din cauza unei persoane care lucra acolo... Nu-i
pãsa de absolut nimic. Nu o interesa nimic. Luam pastile dimi neaåa æi
nu-mi aducea pastilele la timp, nici micul dejun, nimic. Aæ fi putut muri.

Fata aceasta, care mã verifica de cinci sau æase ori, a chemat-o pe
asis tenta socialã. Æi aceasta æi-a pus picioarele pe un fotoliu, s-a uitat
la televizor æi a spus „De ce are nevoie de mine, æi eu sufãr. Nu este
nici un doctor, unde sã gãsesc unul acum?“ Vomam, æi ea stãtea în
bucãtãrie. A închis uæa, în loc sã vinã sã mã ajute. Nu-i pãsa ... Fata
a venit æi a început sã åipe la ea: „Vrei sã moarã? Æi apoi? Va fi vina
mea pentru cã nu åi-am spus. Va fi vina ta pentru cã nu ai stat lângã
ea“. Apoi a intrat în panicã æi i-a chemat pe oamenii aceia, nu era
nici un doctor; apoi a chemat personalul medical. M-au examinat æi
au spus cã apendicele îmi era perforat cu siguranåã. A intrat în panicã
æi a gãsit imediat un doctor; m-au dus la spitalul din [oraæul apropiat].

Este surprinzãtor faptul cã maltratarea æi condiåiile necorespunzãtoare
de îngrijire continuã sã fie o problemã nu numai în ESE, dar æi în åãrile de
destinaåie pentru persoanele traficate intervievate. Asigurarea unei îngrijiri
adecvate æi corespunzãtoare ar trebui sã reprezinte cea mai importantã pre -
ocupare atât în cazul persoanelor traficate, cât æi, în sens mai general, al
persoanelor în dificultate din punct de vedere social.

Lipsa monitorizãrii æi a asigurãrii calitãåii

O altã problemã importantã constã în faptul cã, în prezent, nu existã meca -
nisme de asigurare a calitãåii în ceea ce priveæte acordarea serviciilor de
asistenåã în majoritatea åãrilor, æi, totodatã, în multe åãri, în sens general,
în ceea ce priveæte asistenåa socialã æi protecåia. Existã puåine regulamente
privind aceste servicii æi, în plus, puåine posibilitãåi de verificare a modului
de derulare a serviciilor. Mecanismele de înregistrare a unei plângeri lipsesc
aproape cu desãvâræire, iar în cazul în care plângerile pot fi depuse, de cele
mai multe ori nu li se dã curs æi nici nu sunt rezolvate. Victimele au vorbit
despre faptul cã nu au nici o putere æi influenåã vizavi de angajaåi æi de
acordarea serviciilor.

O chestiune nerezolvatã privind calitatea serviciilor este modul în care se
poate asigura aceastã calitate. Autorizarea furnizorilor de servicii, monitorizarea
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æi reglementarea acordãrii de servicii este esenåialã în acest sens. La fel de
importante sunt æi mecanismele de înregistrare a observaåiilor æi reclamaåiilor
persoanelor traficate – atât ca mecanism de înregistrare a observaåiilor æi
pãrerilor pe durata unui program (i.e. sondaj privind satisfacåia clienåilor), cât
æi un mijloc de a se acorda daune în cazul în care apar anumite probleme.
Deæi existã numeroase programe æi organizaåii care acordã asistenåã optimã
victimelor, acest lucru nu se întâmplã în toate cazurile æi trebuie sã se acorde
o atenåie sporitã asigurãrii calitãåii.

Asistenåa condiåionatã 

Unele victime au primit (sau aæa li s-a pãrut lor) asistenåã cu unele condiåii.
În anumite cazuri victimele au declarat cã s-au simåit presate sã coopereze
cu autoritãåile æi cã referirea lor în vederea asistãrii a depins de aceastã coope -
rare. Uneori, a fost vorba de presiunea exercitatã de autoritãåi, iar alteori de
furnizorii de servicii:

Da, [poliåia] a spus cã, dacã depun mãrturie, vor continua sã îmi ofere
asistenåã ... Eu oricum doream sã depun mãrturie pentru cã fusese
demarat un proces din care urma sã obåin despãgubiri æi voiam sã
primesc înapoi paæaportul æi banii.

Da, [poliåia] mi-a spus cã, dacã doresc sã fiu ajutatã ca sã îmi iau paæa -
portul înapoi, trebuie sã depun mãrturie împotriva traficanåilor. În
caz contrar, mã vor trimite la închisoare pentru falsificare de acte.

[La centru], nu mi-au dat de mâncare (îmi era foame) æi, imediat, [asis -
tentul social] a început sã mã interogheze despre ce mi se întâmplase
[în strãinãtate]. A fost foarte neplãcut sã fiu chinuitã cu întrebãri.
Voiam sã merg acasã. Dar mi-au explicat cã trebuie sã rãmân acolo
câteva zile, ca sã depun mãrturie împotriva acelui om, care ne-a vândut
pentru sclavie ... Da, mi-au spus cã trebuie sã cooperez cu poliåia.

În anumite situaåii, asistenåa nu a fost condiåionatã de cooperare, dar victi -
mele au resimåit, dupã cum descriu, o uæoarã presiune de a fi cooperante: 

[Poliåistul] a spus cã voi primi îngrijiri medicale. Voi putea sta acolo
pânã când mã vor trata de durerea de cap. Mi-a mai spus sã continui
sã dau declaraåii în timp ce eram tratatã. Am avut încredere în el.
Din punctul meu de vedere, era „un poliåist bun“ care dorea sã
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schimbe ceva pe lume ... nu am vrut sã dau declaraåie dar am simåit
cã trebuie.

Voiau sã îæi termine treaba. Eu voiam sã termin cu ei cât mai repede
aæa cã am dat [declaraåia].

O femeie din ESE traficatã în UE a povestit cã i s-a spus cã poate bene -
ficia de asistenåã numai dupã ce acceptã sã dea declaraåie. În aceastã situaåie,
a dorit sã coopereze cu autoritãåile, însã serviciile de asistenåã nu i-au fost
oferite liber æi deschis:

Le-am spus direct cã vreau sã dau declaraåie pentru ca sã nu mai
treacã æi alte fete prin ce am trecut eu. Mi-am început declaraåia. A
durat cam douã ore æi, dupã aceea, mi-au spus [despre serviciile de
asistenåã]. Am crezut, la început, cã mã vor deporta, dar, dupã ce
am dat declaraåia, mi-au spus cã voi merge într-un centru de adãpos -
tire unde voi rãmâne o vreme. Nu mi-au spus cât timp, atâta vreme
câtã este nevoie.

Asistenåa condiåionatã reprezintã, se pare, o practicã obiænuitã în cadrul
unor organizaåii religioase. Un bãrbat traficat în statele fostei Uniuni Sovietice
a fost, în cele din urmã, identificat æi asistat acolo de o grupare religioasã care
i-a facilitat repatrierea æi referirea cãtre o grupare religioasã din åara de origine.
Deæi în åara de destinaåie nu a simåit cã asistenåa ar fi fost condi åionatã –
„nu mi-au cerut nimic. Nu m-au obligat sã merg la bisericã sau sã mã rog
sau sã muncesc“ – acest lucru nu s-a întâmplat æi în åara lui de origine:

Prima organizaåie care m-a ajutat a fost biserica din [capitalã] unde
am fost referit de cãtre membrii grupãrii religioase din [strãinãtate].
Când am venit la ei, mi-au spus cã, dacã devin cu adevãrat creætin,
mã vor ajuta ... Am înåeles cã voiau sã merg regulat la rugãciunile
æi întâlnirile lor.

Alte victime au observat, la rândul lor, cazuri în care asistenåa din partea
grupãrilor religioase era condiåionatã: 

Mulåi reprezentaåi ai diferitelor grupãri religioase din satul [nostru]
încearcã sã atragã noi membri æi se oferã sã îåi acorde ajutor cu con -
diåia sã te converteæti la religia lor. Nu e bine când eæti manipulat de
cineva sau când existã condiåii pentru a primi asistenåã. Asistenåa tre -
buie sã fie sincerã, din toatã inima.
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O altã problemã o constituie faptul cã multe victime – din cauza situaåiei
lor extrem de vulnerabile – nu pot rezista condiåiilor asistãrii.50 Aceastã ches -
tiune a fost ilustratã de cazul unei victime care fusese referitã unei organizaåii
religioase pentru a i se acorda ajutor umanitar pentru ea æi fiica ei:

Am primit un telefon de la [asistenta socialã] æi mi-a spus cã exista
o organizaåie religioasã care oferã ajutor umanitar æi sprijin moral
celor care au nevoie urgentã ... M-a avertizat, însã, cã aceastã organi -
zaåie nu era [de aceeaæi credinåã ca æi mine] æi cã asistentul social
de acolo ar putea sã îmi cearã sã merg la biserica lor æi sã mã rog æi,
poate, chiar sã mã convertesc la religia lor. I-am spus asistentei mele
sociale cã asistentul lor poate veni la mine acasã sã vadã cã pur æi
simplu nu pot sã mã gândesc la religie. Dar, sincer, eram gata chiar
sã renunå la credinåa mea pentru binele fiicei mele.

Nu toate condiåiile æi parametrii impuæi pentru participarea la program
reprezintã o problemã. Dacã aceste condiåii se încadreazã în cadrul legal
naåional sau dacã asistenåa acordatã necesitã o formã de angajament din
partea beneficiarilor, nu este un lucru neapãrat problematic. Totuæi, conteazã
foarte mult care sunt condiåiile æi modul în care sunt puse în aplicare. Se
pare cã unele organizaåii au condiåii, care sunt mai mult legate de obiectivele
lor decât de recuperarea æi binele victimei.

Lipsa asistenåei suficiente din partea statului æi a serviciilor de bazã

În general, în majoritatea åãrilor in ESE, nu existã suficientã asistenåã din
partea statului pentru persoanele traficate.

În mare parte, fondurile pentru servicii æi asistenåã provin de la donatori
internaåionali æi serviciile sunt acordate prin intermediul ONG-urilor sau

50 Aceasta nu înseamnã cã toate organizaåiile religioase funcåioneazã aæa. Alte victime
au relatat cã au primit asistenåã necondiåionatã de la astfel de organizaåii.

Nu vorbea niciodatã despre Dumnezeu sau altceva de acest gen. Mã asculta ca o per -
soanã obiænuitã. Am simåit înåelegerea ei. Deæi nu mi-a cerut sã îi povestesc ce mi se
întâmplase, i-am spus tot. Mi-am uæurat sufletul în faåa ei. Inima ei era atât de deschisã.

Acest centru este unul religios æi aveau multe cãråi de religie acolo ... Nu au insistat
sã fiu sau sã devin o persoanã religioasã. La lecåiile de religie participai numai dacã
doreai. Nu trebuia sã facem semnul crucii sau sã mergem la bisericã.

Nu, niciuna [condiåie pentru asistenåã]. Nu a trebuit sã mã convertesc la religia lor.
Nu m-a sfãtuit nici sã merg la biserica lor din [åara mea de origine].
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organizaåiilor internaåionale. Totuæi, în anumite cazuri, victimele au gãsit insti -
tuåii guvernamentale care s-au strãduit mult pentru a le oferi opåiuni æi sprijin,
dar erau constrânse de resursele limitate ale statului. O femeie a fost asistatã
de un asistent social din partea statului care a ajutat-o sã iasã din închisoare
(a fost prinsã furând pentru a-æi întreåine copii dupã ieæirea din situaåia de
trafic), dar nu a putut sã îi ofere decât puåine opåiuni cu finanåare din partea
statului pentru ea æi pentru copii ei.

Aceastã femeie nu ætia ce sã facã cu mine. Mi-a spus „unde vei merge
acuma cu copilul? Nu pot sã te privez de dreptul tãu de pãrinte“.
Æi era deja toamnã. Viaåa celui ce-al treilea copil al meu era în mâinile
mele. Am stat trei nopåi [la orfelinatul unde se afla copilul] cât timp
ea încerca sã gãseascã un loc unde ar fi putut sã mã plaseze.

A fost atât de bunã. Cred cã e persoana care m-a ajutat cel mai mult
sã cred din nou în viaåã ... Sub protecåia ei, æi eu æi copilul meu ne-am
simåit în siguranåã.

Aæadar, multe victime repatriate s-au confruntat cu probleme în accesa -
rea serviciilor din partea statului, chiar cele elementare, æi în primirea ajuto -
rului minim din partea statului. O victimã, care îæi pierduse apartamentul
în faåa locatarilor ilegali în timp ce era traficatã în strãinãtate, æi-a exprimat
nemulåumirea faåã de acåiunile statului:

Nu sunt mulåumitã de sistemul social de stat de protecåie a cetãåe -
nilor. Statul nu-æi poate proteja cetãåenii care rãmân fãrã casã din
cauza unor tranzacåii ilegale cu proprietatea lor. În cei patru ani cât
timp am fost plecatã, apartamentul meu a fost vândut de æapte ori.
Nici un avocat nu mã poate ajuta.

Alte persoane intervievate au explicat cã pensiile lor de stat æi ajutorul
social nu le ajungeau pentru a supravieåui:

Pensia mea este de [aproximativ 22 EURO] pe lunã ... dar ce înseamnã
banii ãætia pentru o familie de æase persoane?

Din câte ætiu, existã câteva programe de asistenåã de stat destinate
mamelor singure. Dar unde sunt programele acestea? Unde este acea
asistenåã? Cei care au nevoie de ea, nu o primesc. Cred cã aceastã
asistenåã este folositã de cei care ar trebui sã o acorde. Æi mamele
singure primesc doar un pachet cu alimente o datã pe an. Æi, apoi,
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ele trebuie sã iasã singure din toate greutãåile. Primesc [aproximativ
6 EURO] pentru fiecare copil. Cum poåi sã dai de mâncare unui copil
cu atât de puåini bani?

Dacã aceste servicii au fost disponibile, accesarea lor nu a fost însã lipsitã
de complicaåii. Procedurile birocratice au reprezentat un impediment pentru
multe victime. În multe cazuri, lipsa documentelor naåionale de identitate
a constituit primul obstacol în accesarea serviciilor necesare. Victimele care
se întorc din strãinãtate s-au confruntat cu multe dificultãåi, încercând sã
obåinã paæapoarte æi documente de identitate naåionale.

Nu ætiam cã, pe lângã organizaåiile de stat, existã æi ONG-uri. Credeam
cã dacã am o problemã pot fi ajutat de biroul de paæapoarte. Când
mi-au spus cã nu pot sã îmi elibereze un paæaport pentru cã nu aveam
o reæedinåã permanentã, m-am simåit frustratã. Credeam cã nu voi
mai putea sã îmi obåin paæaportul în vecii vecilor.

Nu sunt mulåumitã de asistenåa acordatã de organizaåiile de stat. Dacã
nu eæti înregistrat, nu poåi primi nici un fel de ajutor de la agenåia
pentru ocuparea foråei de muncã sau de la organizaåiile de protecåie
socialã. Nu poåi nici mãcar sã îåi obåii paæaportul. Prin urmare, persoa -
nele care au realmente nevoie de ajutor nu pot sã îl primeascã din
cauza birocraåiei.

În acelaæi mod, victimele care s-au bazat pe ajutorul de la stat pentru
a-æi întreåine familia au spus cã nu au putut sã primeascã nimic din cauza
unor probleme birocratice:

[Primesc aproximativ æase EURO] pe lunã. Totuæi, de trei luni nu am
primit nimic. Pentru cã mi-au încurcat prenumele mijlociu. Æi nu pot
primi aceæti bani decât în localitatea de reæedinåã, numai acolo, unde
mã cunosc.

Ar trebui sã mã ducã la un sanatoriu, sã mã punã sub tratament.
Fiul meu m-a pus pe lista persoanelor cu dizabilitãåi care aæteaptã
tratament gratuit într-un sanatoriu. Æi i s-a spus cã trebuie sã aætep -
tãm cinci ani. Nu ætiu dacã mai trãiesc încã cinci ani. Pe vremuri serviciile
sociale funcåionau cu mult mai bine.

Întrebaåi-l pe fiul meu cât s-a sãturat sã tot meargã de la o instituåie
la alta ... Sã completeze toate hârtiile, sã treacã prin toate procedurile
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birocratice ... Indiferenåã, mai ales din partea statului ... nu doresc
sã rezolve problemele nimãnui.

I-am spus [fiului meu] sã mã ducã într-un centru pentru persoanele
cu dizabilitãåi, dar nu a vrut la început. Acum vrea, dar s-a dovedit
a fi ceva extrem de complicat. Este nevoie de atât de multe hârtii.

Unele victime au simåit cã actorii din partea statului nu îæi luau în serios
responsabilitatea de a acorda îngrijiri æi cã, întotdeauna, le ghidau cãtre
organizaåii umanitare pentru a solicita asistenåã:

Nu mi-a plãcut un lucru. Asistentul social de la [ONG] a dat un telefon
unui asistent social din partea statului din satul meu natal æi le-a cerut
celor de acolo sã mã ajute. Când am ajuns la acest departament,
s-au uitat urât la mine ... M-au întrebat de ce am venit la ei, ce voiam
de la ei. M-au fãcut sã mã simt de parcã le-aæ fi datorat ceva ... [Asis -
tentul social] le-a cerut sã îmi acorde mie æi copilului meu ajutorul
necesar. De fapt, persoana care fusese contactatã locuieæte în zona
mea. Odatã, ne-am întâlnit la piaåã æi mi-a spus cã nu mã pot ajuta
cu nimic. Am rugat-o sã îmi dea o adeverinåã din care sã reiasã cã
nu am nici un venit, pentru a fi scutitã de impozite. Cu mica mea
afacere, pot vinde lucruri la piaåã, dar am nevoie de actul respectiv
ca sã nu fiu amendatã. Mi-a spus cã nu poate sã mã ajute æi cã
trebuie sã merg la persoana care m-a ajutat sã-mi deschid afacerea.

6.4. Rezumat 

Acordarea unei asistenåe æi protecåii adecvate æi corespunzãtoare persoa -
nelor traficate este vitalã pentru stabilizarea lor imediatã æi pentru recupe -
rarea lor pe termen lung æi (re)integrarea lor în societate. În ciuda diferenåelor
între åãri æi între experienåele de traficare ale victimelor, au apãrut în mod
constant teme æi probleme comune în discuåiile cu victimele despre modul
în care au perceput, înåeles æi trãit asistarea æi protecåia.

Persoanele traficate mãrturisesc cã au trãit multe emoåii pe durata etapei
de asistare æi protecåie. Cum era de aæteptat, majoritatea acestor stãri au
fost negative – de la teamã la æoc æi confuzie, de la suspiciuni la stres æi
ruæine. Totuæi, victimele au evidenåiat æi o serie de sentimente pozitive, trãite
în aceastã etapã, în special sentimente de confort æi siguranåã, sentimentul



apartenenåei, al faptului cã nu sunt singure, sentimente de uæurare æi recunoæ -
tinåã. În multe cazuri, victimele au explicat cã sentimentele negative s-au trans -
format, în timp, în trãiri pozitive, odatã ce s-a stabilit sentimentul de încredere
în ceilalåi æi în propria persoanã. În plus, aceste emoåii au fost caracteristice
nu numai unor anumite perioade de timp, ci æi ca reacåie la experienåa indivi -
dualã a victimei privind asistarea.

Aspectele evidenåiate de victime privind asistenåa æi protecåia au fost mul -
tiple æi diverse, atingând o gamã largã de probleme înrudite. Acestea includ:
probleme survenite din cauza barierelor culturale æi lingvistice între benefi -
ciari, dar æi între beneficiari æi angajaåi; unele neliniæti æi sentimente pe care
victimele le-au avut în privinåa regulilor æi restricåiilor existente în cadrul pro -
gra melor de asistenåã; importanåa de a dispune de informaåii accesibile,
adecvate æi cuprinzãtoare cu privire la opåiunile de asistenåã din åarã æi din
strãinãtate; accesul victimei (æi uneori lipsa accesului) la justiåie; problemele
legate de stigmatizare æi discriminare dupã perioada de traficare; aspecte
privind siguranåa æi securitatea; dificultãåile æi complexitatea încercãrii de
a echilibra autonomia æi dependenåa în acordarea asistenåei æi a celorlalte
servicii; preocupãri legate de intimitatea æi confidenåialitatea victimelor
traficului de persoane; modul de rezolvare a nevoilor speciale de asistenåã
ale persoanelor traficate; condiåiile care sunt impuse în schimbul acordãrii
asistenåei; lipsa ajutorului din partea statului; complexitatea procesului de
reintegrare; modul optim de a asigura capacitatea profesionalã æi calitatea
îngrijirilor acordate, inclusiv alegerea opåiunilor de asistare adecvate.



7. Consideraåiuni finale æi concluzii

Acest studiu îæi propune sã cartografieze – din perspectiva persoanelor
trafi cate – modul de desfãæurare a proceselor de identificare, repatriere
æi asistare dinspre, înspre æi în interiorul ESE. În acest sens, studiul se organi -
zeazã pe trei principii – 1) sã înåeleagã cum se desfãæoarã acest proces în
practicã; 2) sã afle care au fost sentimentele încercate de victime în timpul
acestui proces æi cum l-au trãit æi 3) sã identifice care au fost, din perspectiva
victimelor, problemele esenåiale cu care s-au confruntat. Interviurile cu persoa -
nele traficate au scos în evidenåã mult material care poate fi util în conceperea
activitãåilor æi intervenåiilor care sunt în curs de desfãæurare. Deæi persoanele
intervievate au avut, în general, sentimente pozitive æi de recunoætinåã faåã
de intervenåia æi sprijinul primit în diferite etape ale vieåii lor post-traficare,
ele au identificat totuæi anumite domenii în care s-au confruntat cu pro -
bleme æi neliniæti. Constatãrile acestui studiu nu sunt specifice unei åãri, orga -
nizaåii sau sector anume, ci reprezintã, în mare, problemele ridicate de cãtre
victimele intervievate pentru acest studiu – victime asistate în ESE æi UE, în
fosta Uniune Sovieticã, Orientul Mijlociu æi Turcia de cãtre ONG-uri, organi -
zaåii guvernamentale æi organizaåii internaåionale.

O concluzie semnificativã constã în faptul cã acest proces nu se desfã -
æoarã întotdeauna fãrã piedici æi în conformitate cu standardele æi principiile
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concepute la nivel naåional sau internaåional. Existã în continuare lipsuri în
sistem, pornind din etapa de identificare æi repatriere æi pânã la asistare æi
protecåie. Interviurile au evidenåiat anumite proceduri de identificare profe -
sioniste dar æi intervenåia unor persoane care, în mod obiænuit, nu sunt impli -
cate în etapa de identificare, semnalând o gamã largã de posibili interlocutori
care pot contribui, sau chiar o fac, la acest proces. În anumite cazuri, identifi -
carea a fost efectuatã cu multã atenåie, a fost adecvatã æi a contribuit la
crearea sentimentului de siguranåã æi a stãrii de bine a victimei, precum æi
la dorinåa lor de a intra în cadrul anti-trafic de referire æi asistare. Însã, în acelaæi
timp, existã nenumãrate exemple de posibilitãåi de identificare ratate, care
au dus la prelungirea situaåiei de trafic a victimei æi la accentuarea impactului
fizic æi psihic al exploatãrii. În timp ce multe victime au fost asistate în pro -
cesul de repatriere æi s-au întors acasã în siguranåã æi cu încredere, altele
au fost repatriate în condiåii nesigure æi fãrã a le fi respectatã demnitatea,
ceea ce a însemnat adesea faptul cã victimele au fost interogate pe frontierã,
trebuind sã facã faåã întrebãrilor din partea autoritãåilor, faptul cã au fost
reåinute pentru cã nu aveau documente în regulã, faptul cã au riscat sã fie
interceptate de cãtre traficanåii lor æi aæa mai departe. Experienåele de asis -
tare au fost multiple æi diverse. Dimensiunea æi calitatea asistenåei au variat
de la o åarã la alta æi victimele au relatat o serie de experienåe de asistare
foarte diferite. Unele au fost asistate în cadrul unor programe rezidenåiale
deschise, altele în centre închise. Anumite programe au fost pe termen scurt,
altele pe termen lung æi centrate pe reintegrare. Pentru unele victime servi -
ciile la domiciliu au urmat, de cele mai multe ori, dupã li s-a acordat asistenåã
în åara unde au fost identificate. Totuæi, pentru victimele care nu au fost
iden tificate în strãinãtate, asistenåa acordatã în åara de origine a fost prima
lor întâlnire cu furnizorii de servicii. Deæi asistenåa a fost, cu siguranåã, o
experienåã foarte pozitivã pentru victime æi a contribuit în mod semnificativ
la stabilizarea, recuperarea æi reintegrarea lor, victimele au identificat, de
asemenea, situaåii în care s-au confruntat cu o serie de dificultãåi într-o etapã
sau alta a vieåii lor post-traficare. Comparând diferitele tipuri de servicii æi
intervenåii, victimele ætiu clar care au fost aspectele importante æi care nu
în recuperarea lor.

La fel de important a fost faptul cã sentimentele victimei nu au fost întot -
deauna acelea la care s-au aæteptat sau pe care le-au avut în intenåie actorii
anti-trafic. Deæi aceætia se aæteptau ca victimele sã se simtã uæurate æi liniætite,
ele erau, de fapt, speriate æi agitate. În cazuri în care se anticipaserã sen -
timente de siguranåã æi confort, victimele s-au dovedit a fi suspicioase æi
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disperate. Trebuie, aæadar, avut în vedere æi evaluat foarte serios faptul cã
percepåiile victimelor pot fi atât de fundamental diferite faåã de aæteptãrile
avute. Emoåiile negative nu au fost depãæite repede æi uæor æi, în cursul inter -
viurilor, s-a observat în mod evident cã este nevoie atât de timp, cât æi de
demonstrarea clarã a încrederii æi a sinceritãåii, pentru ca victima sã treacã
peste sentimentele de teamã, suspiciune, agitaåie æi disperare. Acceptând
sã fie identificate, repatriate æi asistate, multe victime au fãcut un „salt de
încredere“, cu multã neliniæte æi îngrijorare. Acesta este contextul emoåional
în care vor trebui concepute toate acåiunile æi reacåiile anti-trafic.

În ceea ce priveæte problemele cu care s-au confruntat, interviurile cu
victimele nu au subliniat numai practicile eficiente, ci æi multe puncte slabe.
Existã o serie de probleme, care au revenit frecvent în cursul procesului æi
care ne pot ghida în deciziile æi acåiunile urmãtoare.

Accesul la informaåii: În toate etapele procesului, victimele au nevoie
æi doresc mai multe informaåii cu privire la opåiunile lor æi la procesul care
trebuie urmat. Informaåiile trebuie sã fie precise, accesibile, de înåeles, adec -
vate vârstei, în limba pe care o cunosc æi adecvate din punct de vedere cultu -
ral. De asemenea, trebuie adaptate fiecãrei victime æi sã fie specifice atât
experienåei de traficare a acesteia, cât æi profilului individual al victimei –
de sex masculin sau feminin, strãin sau conaåional, adult sau minor, etc. Æi
momentul furnizãrii informaåiilor a fost semnalat adeseori ca fiind important –
æi anume ca informaåiile sã fie date la momentul potrivit, sã fie repetate,
æi ca victimele sã aibã timp la dispoziåie pentru a prelucra informaåiile æi
pentru a lua deciziile în consecinåã. Æi, foarte important, victimele trebuie
implicate în luarea de decizii asupra întregului proces de intervenåie antitra -
fic, sã poatã alege dintr-o varietate de opåiuni prezentate æi sã nu fie infor -
mate pasiv despre paæii pe care trebuie sã îi urmeze.

Aspecte legate de siguranåã æi de securitate: Problemele privind sigu -
ranåa æi securitatea sunt, adesea, tratate inegal în cazul persoanelor traficate,
unele victime fiind nevoite sã se supunã unor protocoale de securitate stricte,
cum ar fi centre de adãpostire închise æi repatrieri sub escortã, în timp ce
altora, cum e cazul multor martori, li se acordã protecåie minimã. Se pare
cã nu se acordã suficientã atenåie efectuãrii de evaluãri sistematice æi obli -
gatorii ale riscurilor æi a siguranåei în regiunea ESE æi nu numai. În plus, pro -
tocoalele æi procedurile de evaluare nu sunt destul de dezvoltate æi nu sunt
suficient folosite. Siguranåa victimei trebuie evaluatã de la caz la caz, în mod
regulat, de-a lungul vieåii post-traficare a victimei, pentru a putea identifica
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riscurile reale pentru victimã, dacã este cazul, æi pentru a gãsi cea mai bunã
metodã de abordare a acestora. Dacã existã o problemã – cum a fost cazul
mai multor victime – aceste riscuri trebuie luate în serios æi tratate ca atare.
În acelaæi timp, preocupãrile legate de siguranåa victimei nu trebuie sã afec -
teze viaåa normalã æi recuperarea pe termen lung a acesteia. Concentrarea
excesivã asupra problemelor de siguranåã æi securitate, dacã acestea nu au
fost identificate, pot împiedica procesul de recuperare æi reintegrare a victimei.

Barierele culturale æi lingvistice: Un element deosebit de important
în crearea stãrii de siguranåã æi central în etapa de identificare, repatriere
æi asistare îl constituie posibilitatea victimei de a comunica eficient æi de a
stabili o legãturã realã cu actorii anti-trafic. Aæadar, barierele lingvistice (situa -
åie destul de obiænuitã) reprezintã un obstacol pe durata procesului æi, în
anumite momente, au compromis calitatea intervenåiei. Mai puåin vizibile,
dar la fel de importante, sunt considerentele de ordin cultural care pot crea
bariere în activitatea anti-trafic. În cazul multor victime traficate în strãinã -
tate, barierele lingvistice æi culturale au afectat identificarea æi asistarea lor
într-o anumitã mãsurã. În anumite cazuri, tocmai aceste bariere au împie -
dicat identificarea victimei. În alte cazuri, identificare æi asistarea au fost com -
plicate de diferenåa de limbã æi de culturã între actorii anti-trafic æi victime.
Umplerea acestor goluri – prin intermediul traducerii, al personalului cunos -
cãtor de limbi strãine, al mediatorilor culturali etc. – poate fi de folos în
toate etapele procesului, deæi fiecare „soluåie“ îæi are propriile limite (de
exemplu, cost æi accesibilitate), care necesitã o analizã detaliatã.

Modelele de intervenåie æi asistenåã de calitate: Tipul æi calitatea
intervenåiilor – de la identificare la asistare – au fost extrem de inegale.
Diferenåa de nivel a competenåelor, a calitãåii serviciilor æi a nivelului de profe -
sionalism a fost evidentã nu numai între åãri, ci æi în interiorul acestora. Unele
victime au trecut prin proceduri de identificare profesioniste æi atente, în
timp ce altele au fost identificate de personal insuficient pregãtit æi personal
de identificare insensibil. Anumite proceduri de repatriere au urmat proto -
coale stricte pentru a asigura întoarcerea în condiåii de siguranåã æi respec -
tându-se demnitatea victimei, în timp ce altele au fost efectuate ad hoc,
fiind chiar periculoase pentru victimã. În timp ce unele victime au beneficiat
de servicii de calitate, profesioniste, în concordanåã cu modelul de asistenåã
corespunzãtor, altele nu s-au bucurat de acest lucru. Victimele însele au
pus sub semnul întrebãrii câteva dintre modelele de asistenåã folosite (de
exemplu, centre închise sau deschise, programe rezidenåiale sau nerezidenåiale),
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precum æi regulile æi restricåiile folosite în cadrul multor programe. În strânsã
legãturã cu aceastã problemã apare lipsa generalã de monitorizare æi eva -
luare a acestor modele de asistare æi de intervenåie profesionalã. Asigu rarea
calitãåii intervenåiilor în toate etapele vieåii post-traficare reprezintã o ches -
tiune importantã nu numai în ESE ci æi în toate åãrile avute în vedere în pre -
zentul studiu. Elaborarea mecanismelor de monitorizare æi de evaluare este
o componentã cheie a acestui demers, necesitând punerea în aplicare a unor
standarde profesionale înalte æi a unei responsabilitãåi crescute. Contribuåiile,
feed-back-ul æi evaluãrile intervenåiilor, fãcute de victime, sunt de asemenea
importante în ceea ce priveæte elaborarea, personalizarea æi punerea în prac -
ticã de programe æi politici.

Tratamentul necorespunzãtor æi interacåiunile problematice: În
diferite moduri æi la diferite etape, victimele au acuzat cã au fost tratate neco -
respunzãtor sau chiar maltratate de cãtre actorii anti-trafic. În alte cazuri este
mai potrivit sã vorbim despre neglijenåã, insensibilitate sau discriminare. În
timp ce tratamentul necorespunzãtor a fost de cele mai multe ori atribuit
reprezentanåilor autoritãåilor, în special în etapa iniåialã de identificare, victi -
mele au raportat cazuri de tratament negativ în timpul asistãrii æi reintegrãrii
din partea diferiåilor actori anti-trafic. Este deosebit de îngrijorãtor cã au fost
relatate cazuri de abuz ale victimelor aflate în asistenåã. Tratamentul impro -
priu (chiar dacã nu este intenåionat) are efect negativ asupra persoanelor
deja traumatizate æi exploatate, inclusiv în ceea ce priveæte dorinåa lor de
a fi identificate æi asistate. În cazul în care tratamentul impropriu este inten -
åionat, trebuie sã existe o cale de a-i trage la rãspundere pe fãptaæi æi a evita
astfel de tratamente pe viitor. În acest scop, sunt necesare mecanisme de
monitorizare æi de asigurare a calitãåii.

Nevoia de intervenåie æi asistenåã sprijinite mai mult de stat:
Deoarece în åãrile din ESE asistenåa finanåatã de stat destinatã victimelor
traficului de persoane nu este suficientã, multe victime s-au confruntat cu
probleme atunci când, la întoarcere, au accesat chiar æi serviciile cele mai
elementare æi au primit numai sprijinul minim. Dacã unele victime au subli -
niat cã actorii statali au depus eforturi susåinute pentru a le pune la dispoziåie
variante æi sprijin, au sesizat æi cã, adesea, aceætia au fost constrânæi de resursele
limitate ale statului. În plus, accesarea serviciilor era adesea complicatã de
procedurile birocratice. Victimele solicitã o gamã mai largã de servicii din
partea statului æi proceduri mai simple pentru a le accesa. 
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Implicarea victimelor în conceperea æi punerea în practicã a inter -
venåiilor: Discuåiile purtate cu victimele au indicat nu numai probleme cu
care s-au confruntat, ci æi indicaåii fãcute de acestea privind modul în care
s-ar fi putut face lucrurile mai bine ce s-a fãcut, fie la identificare, fie în cursul
repatrierii fie în contextul asistãrii. Victimele ætiu, de cele mai multe ori, foarte
clar ce ar fi trebuit sã se întâmple pentru a duce la crearea unui sentiment
de siguranåã æi încredere æi pentru ca intervenåiile în cazul lor sã fie mai
eficiente. Acest lucru aratã cã, adesea, victimele au o idee clarã cu privire
la care le sunt nevoile æi cum se pot îmbunãtãåi procesele æi procedurile.
Iniåi erea unei discuåii cu victima despre propriile nevoi, precum æi solicita -
rea contribuåiei lor în conceperea æi derularea intervenåiei pot asigura cã
intervenåia – dintr-o perspectivã juridicã sau de asistenåã socialã – se cen -
treazã pe victime æi se bazeazã pe realitãåile trãite de acele victime pe care
le vor sprijini æi asista. Sistemele de intervenåie æi asistenåã care sunt concepute,
puse în aplicare æi modificate într-o manierã participativã sunt mult mai eficace,
eficiente æi, în final, umaniste. În plus, acest proces de implicare a victimelor
trebuie sã fie un proces continuu, dând victimelor posibilitatea de a-æi exprima
feedback-ul la programe æi intervenåii.

Lipsurile din cadrul procesului: Încã mai rãmân câteva decalaje nota -
bile æi probleme legate de punerea în aplicare a întregului procesu de identi -
ficare, repatriere æi asistare a persoanelor traficate. Acestea includ:

● Identificare: Aptitudinile insuficiente de identificare ale personalului
de identificare æi ocaziile de identificare ratate pot duce la re-traficarea
sau la continuarea exploatãrii victimei. Unele victime sunt reåinute /
arestate æi interogate, tratate ca niæte infractori sau delicvenåi (în virtu -
tea faptului cã au un statut ilegal în åara respectivã sau cã sunt pros -
tituate) æi nu ca victime ale unei infracåiuni.

● Repatriere æi referire: În multe situaåii, repatrierea fãrã asistare a conti -
nuat sã fie o experienåã stresantã pentru victime, punându-le într-o
poziåie dificilã în faåa autoritãåilor æi poliåiætilor de frontierã æi expu -
nându-le pericolului de a continua sã fie traficate sau de a fi re-trafi -
cate. Tot în contextul repatrierii, s-a vorbit despre repatrierea întârziatã
a victimelor traficului de persoane, acestea fiind reåinute într-o situaåie
juridicã neclarã în timp ce le sunt procesate documentele, în timp
ce se fac pregãtirile de transport, li se iau declaraåii æi sunt întreprinse
alte proceduri. O altã problemã este faptul cã procesul de repatriere
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æi de transportare pare, din punctul de vedere al unor victime, sã se
asemene cu traficarea.

● Asistare æi protecåie: În etapa de asistare, victimele observã accesul
limitat la justiåie æi sunt nemulåumite de procedura penalã æi de funåio -
narea justiåiei, atât în ceea ce priveæte rezultatul acestora cât æi cu
privire la modul în care sunt tratate de actorii juridici æi din justiåie.
Pentru unele victime, lipsurile din cadrul actului de justiåie au avut
consecinåe reale în viaåa lor din punctul de vedere al unei posibile
rãzbunãri æi multe s-au temut sã se întoarcã acasã la familiile æi comu -
nitãåile lor. Condiåionarea asistãrii este o altã problemã, unele victime
fiind, se pare, presate sã coopereze cu autoritãåile sau spunându-li-se
cã vor primi asistenåã de la organizaåiile sociale numai dacã respectau
unele condiåii. Un aspect îngrijorãtor este faptul cã multe victime –
datã fiind poziåia lor foarte vulnerabilã – nu pot sã se împotriveascã
acestor condiåionãri. O altã problemã cu care se confruntã multe vic -
time este cã nu ætiu unde sã solicite ajutor æi asistenåã. În fine, discuåiile
cu diverse victime au scos în evidenåã complexitatea procesului de
reintegrare, acesta împlicând un echilibru între a acorda asistenåã æi
a nu crea, totuæi, o situaåie de dependenåã. Stigmatizarea æi învinovã -
åirea victimei ridicã, de asemenea, obstacole în calea eforturilor de
reintegrare, aæa cum o fac æi alte probleme, cum ar fi æomajul ridicat
æi posibilitãåile limitate pentru victime. Mai mult, reintegrarea nu este
un proces liniar æi pot apãrea o serie de regrese, care necesitã forme
diferite de asistare æi sprijin pe termen lung, care depãæesc aria de
acoperire a programului.

● Deæi aceste puncte nu epuizeazã gama completã a lipsurilor æi proble -
melor, ele evidenåiazã aspectele care, din perspectiva victimelor, au
fost printre cele mai presante preocupãri în cazurile lor æi constituie
un punct de pornire în îmbunãtãåirea procesului MTR.

Importanåa abordãrii de la caz la caz: Nu existã o formulã fixã dupã
care sã poatã fi tratate toate cazurile de trafic de persoane. Victimele æi expe -
rienåele lor sunt diferite (cum a fost demonstrat în interviurile luate victimelor),
aæa cum sunt æi nevoile lor în cursul procesului de identificare, repatriere æi
asistare. Adesea, victimele au profiluri diferite – sunt bãrbaåi æi femei, adulåi
æi minori, persoane în vârstã æi persoane mai tinere, strãini sau conaåionali –
æi sunt supuse unor forme de exploatare diferite. Victimele care sunt exploa -
tate pentru muncã sau pentru ceræetorie nu au neapãrat nevoie de aceeaæi
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formã de asistenåã ca persoanele traficate pentru exploatare sexualã. Victi -
mele însele au identificat moduri în care nevoile lor nu au fost întotdeauna
suficient sau corespunzãtor satisfãcute în cadrul existent de identificare,
repatriere æi asistare. Dat fiind faptul cã sunt identificate noi manifestãri æi
profiluri ale victimelor, se impune ca actorii anti-trafic sã devinã mai flexibili
æi mai creativi în faåa unor cazuri unice æi, de multe ori, chiar neobiænuite.
Este, de asemenea, nevoie ca sistemul în sine sã devinã flexibil pentru a
rãs punde nu numai la diferitele nevoi de identificare æi asistare, ci æi la dife -
ritele profiluri ale victimelor. Este necesar sã avem în vedere cã fiecare caz
este unic æi sã reacåionãm în funcåie de fiecare caz pentru a ne adapta la
aceastã diversitate æi complexitate. Înåelegând mai bine formele mai puåin
rãspândite ale traficului æi, implicit, nevoile victimelor, actorii anti-trafic pot
fi mai bine pregãtiåi. La fel de important este æi ca asistenåa specializatã sã
fie disponibilã pentru cazurile mai „dificile“, cum ar fi victimele cu handicap,
cu tulburãri de comportament, cu dependenåe, cu nevoi speciale de sãnã -
tate, victimele cu persoane în întreåinere etc.

Aspecte legate de sex æi sexualitate: Trebuie avute în vedere pe tot
parcursul procesului aspectele legate de sex æi sexualitate – de la identifi -
care pânã la repatriere, æi pe durata asistenåei. Atât bãrbaåii, cât æi femeile
pot fi victime ale traficului de persoane æi adesea trec prin experienåe de
trafic diferite, având nevoi æi interese diferite. Presupunerile privind sexul
æi sexualitatea influenåeazã adesea modul în care se iau æi se pun la dispoziåie
mãsurile anti-trafic, femeile fiind adesea vãzute ca victime ale traficului de
persoane care au nevoie de protecåie æi servicii, iar bãrbaåii neglijaåi æi consi -
deraåi imigranåi ghinioniæti dupã ce au suferit aceleaæi abuzuri æi încãlcãri
ale drepturilor lor. Este necesarã mult mai multã atenåie cu privire la maniera
în care sexul æi sexualitatea afecteazã nu numai modul de desfãæurare a
traficului, ci æi modul în care intervenåiile anti-trafic pot sprijini adecvat æi
eficace victimele de ambele sexe. Atenåia acordatã prejudecãåilor societãåii
privind sexul æi rolurile sexelor trebuie sã se întemeieze pe acest exerciåiu,
iar implicarea victimelor de ambele sexe poate ajuta la descoperirea modului
în care, din experienåa lor, sexul æi sexualitatea le-au afectat accesul la identi -
ficare, repatriere æi asistare.

Nevoia de mai multe studii, de evaluare æi de concepere de pro -
grame axate pe victime: Una dintre cele mai importante concluzii ale
prezentului studiu este faptul cã doar vorbind cu victimele æi învãåând de
la ele putem înåelege deplin modul în care are loc procesul de identificare,



repatriere æi asistare. Persoanele traficate sunt în postura cea mai bunã
pentru a-æi identifica æi comunica nevoile – de ce au nevoie æi ce poate fi
mai util æi mai important pentru ele. Aæadar, ascultându-le pe victime ne
putem da seama de munca rãmasã. Fireæte, este nevoie sã ne asigurãm cã
victimele nu se simt asediate de aceste studii æi cã toate deciziile privind
participarea la acest studiu sunt voluntare, dupã ce li s-au pus la dispoziåie
toate informaåiile despre acestea (ce sunt, cum vor fi folosite), despre cum
vor fi pãstrate confidenåialitatea æi anonimatul victimelor æi numai dupã
obåinerea consimåãmântului în cunoætinåã de cauzã al victimelor. Dacã aceæti
parametri sunt respectaåi, studiul poate oferi informaåii inestimabile pentru
elaborarea de intervenåii anti-trafic æi pentru a asigura cã nevoile victimelor
se situeazã ferm în centrul eforturilor anti-trafic. Mai poate servi æi la capaci -
tarea potenåialã a victimelor – la evaluarea opiniilor acestora pe acelaæi
palier cu cele ale specialiætilor – ceea ce poate juca un rol important în
cadrul procesului de recuperare. Existã o necesitate clarã de a se include
mai mult vocea victimelor în elaborarea de studii æi în conceperea politicilor
æi programelor antitrafic.

Aceste constatãri – formulate pe baza experienåelor directe ale persoa -
nelor traficate – sunt valoroase din perspectiva progresului eforturilor anti-
trafic. Concluziile æi recomandãrile de mai sus au fost fãcute ca rãspuns la
experienåele personale ale victimelor, la percepåiile æi sugestiile lor. Relatãrile
directe ale persoanelor traficate ne spun multe despre funcåionarea mecanis -
melor æi procedurilor anti-trafic æi, în acelaæi timp, ne oferã sugestii concrete
care e de sperat cã vor îmbunãtãåi politicile æi practicile anti-trafic.
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