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Introducere
Prezenta lucrare a fost realizată în cadrul proiectului ”AnimaNova – Integrare pe piața
muncii pentru persoanele traficate”, proiect implementat de CPE – Centrul Parteneriat
pentru Egalitate și de către partenerii săi, Associazione Parsec ricerca e interventi
sociali, Esprit Soc. cons. a.r.l, Expert Italia S.r.l, Fondazione Giacomo Brodolini, Ageform
S.C.A.R.L., partener ulterior înlocuit de către IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
S.r.l. (Italia) și Federația Filantropia (România), în perioada iulie 2009 – iunie 2012,
fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
AnimaNova a avut drept obiectiv principal să faciliteze schimbul de bune practici
și lucrul împreună al reprezentanților organizațiilor guvernamentale/publice și
neguvernamentale active în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane
și al acordării de asistență persoanelor traficate, atât în România, cât și în Italia. Între
rezultatele principale ale proiectului se numără și:
• 600 de reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale
din România și 250 de reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și
neguvernamentale din Italia, implicați în activitățile naționale și transnaționale
ale proiectului (conferințe, seminarii, vizite de studiu și programe de internship);
• Comunitatea de Practică a profesioniștilor în domeniul prevenirii și combaterii
traficului de persoane, care funcționează în mediul online și din care fac parte, în
prezent, 300 de membri din România și Italia (www.animanova.ro);
• Instrumente de lucru și de formare (model de integrare pe piața muncii
a persoanelor traficate, formare online în domeniul prevenirii traficului de
persoane și al oferirii de asistență persoanelor traficate, catalogul organizațiilor
din România și Italia care oferă servicii victimelor traficului de persoane etc.);
• Cercetarea ”Speranţe, la vânzare. Cercetare calitativă privind traficul de
persoane în vederea exploatării sexuale în România şi Italia, în perioada 20072011”;
• Campania de prevenire a traficului de persoane ”Protejează-i pe cei dragi!”,
derulată în România la nivelW național, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării,
atât în mediul urban, cât și în mediul rural și filmul de prevenire realizat ca parte
a campaniei, pe baza interviurilor realizate cu femei traficate și cu familiile
acestora.
Această publicație este dedicată campaniei de prevenire și se dorește a fi o istorisire
cât mai personală și mai prietenoasă a modului în care am gândit și am implementat
fiecare dintre evenimentele petrecute. Acest lucru tocmai pentru că este vorba despre
o activitate în care credem și despre care am înțeles, în cele 2 luni de realizare, că este
foarte utilă.
De asemenea, publicația reprezintă și o invitație, pentru organizațiile interesate, de a
utiliza oricare dintre metodele descrise de noi, de a ne solicita sfatul sau produsele
realizate, pe care dorim să le oferim tuturor.
Livia Aninoșanu
Directoare de Programe, CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Email: laninosanu@cpe.ro
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Secțiunea 1

De ce campania
”Protejează-i pe cei dragi!”?
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Cei doi ani de proiect care au precedat momentul inițierii campaniei ne-au fost cu
adevărat folositori. Am cunoscut mulți oameni care lucrează în domeniu și care
au implementat, anterior, campanii de prevenire, iar experiențele și sfaturile lor
ne-au fost foarte utile. De asemenea, în egală măsură utile ne-au fost experiențele
evenimentelor transnaționale, în care am putut afla perspectiva reprezentanților
români și italieni care lucrează în mod direct cu victime ale traficului de persoane, în
legătură cu problemele principale din prezent care ar putea și ar fi foarte important
să fie luate în considerare.
Însă dincolo de toate aceste observații și interacțiuni extrem de valoroase pentru
noi, instrumentul pe baza căruia am construit în cea mai mare măsură campania
rămâne cercetarea realizată în cadrul proiectului AnimaNova, ”Speranțe, la vânzare”.
Cercetarea a fost realizată de două echipe de cercetători, o echipă din România
și una din Italia, în fiecare dintre cele două țări, pe baza unui instrument (ghid
de interviu) asemănător. Au fost intervievați, în cadrul demersului de cercetare,
reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale din România
și din Italia direct implicate în oferirea de servicii victimelor traficului de persoane.
De asemenea, au fost intervievate, atât în Italia, cât și în România, persoane care au
trăit experiența de a fi traficate.
O atenție specială a fost acordată, în cadrul cercetării, nevoilor de prevenire și
percepției și opiniilor specialiștilor asupra a ceea ce ar semnifica, din punctul lor
de vedere, prevenire eficientă. De asemenea, alte date au fost foarte importante
pentru modul în care am gândit campania, date care reflectă situația actuală în
domeniul traficului de persoane în România.

Speranțe, la vânzare.
Cercetare calitativă privind traficul în vederea exploatării sexuale în România și
Italia, în perioada 2007-2011

Care sunt principalele motive pentru care am realizat cercetarea?
–– prezintă perspectiva țării de origine și a țării de destinație pentru victimele
traficului de persoane asupra aceluiași fenomen (trafic de persoane pentru
exploatare sexuală a persoanelor de origine română)
–– este un important suport informațional și de analiză, care vine să susțină
analiza cantitativă pe care o furnizează Agenția Națională Împotriva
Traficului de Persoane, prin intermediul statisticilor oficiale legate de
victimele traficului de persoane
–– este foarte valoroasă pentru orice demers de analiză a serviciilor de
integrare socio-profesională furnizate victimelor traficului de persoane,
precum și a altor tipuri de servicii de asistență, pentru că oferă indicații
importante despre factorii de risc, care vulnerabilizează în fața traficului
anumite grupuri, precum și date despre situația educațională și profesională
a acestora, anterioară experienței de trafic.
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Secțiunea 1
Ce găsești în cercetarea realizată în România?
a) Context general privind traficul de persoane
b) Evoluția fenomenului traficului de persoane în România
c) Factorii de vulnerabilitate care cresc riscul de trafic
d) Recrutarea victimelor traficului de persoane
e) Exploatarea victimelor traficului de persoane
f ) Atitudinea familiei, comunității și a autorităților față de victimele traficului de
persoane
g) Nevoi de informare și prevenire în ceea ce privește traficul de persoane
h) Concluzii.
Ce găsești în cercetarea realizată în Italia?
a) Context general privind traficul de persoane în Italia
b) Evoluția fenomenului de trafic de persoane în Italia
c) Profilul victimelor de origine română intrate în programele de protecție
d) Recrutarea victimelor traficului de persoane de origine română
e) Exploatarea victimelor traficului de persoane de origine română
f ) Strategii de prevenire a traficului de persoane
g) Concluzii.
Dacă până în prezent nu ai primit cercetarea ”Speranțe, la vânzare!”,
scrie-ne și ne face plăcere să ți-o trimitem!
Sec țiunea 1 - De ce campania ”Protejează-i pe cei dragi!”?
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Care sunt concluziile cercetării ”Speranțe, la vânzare”?
–– Traficul de persoane este un fenomen de tip ”cameleon”, sensibil la schimbările
politice, economice, legislative, sociale şi comunitare, care se adaptează rapid
la contextul actual.
–– Pentru o înţelegere complexă a fenomenului, este nevoie de depășirea viziunii
care susține că traficul de persoane este o consecință a unui proiect de migraţie
eşuat, abordare frecvent întâlnită în ţările de destinaţie, unde victimele şi deseori
traficanţii sunt cetăţeni străini. Majoritatea victimelor nu au avut, anterior
întâlnirii cu recrutorul, planuri de migraţie. Acestea apar şi sunt vehiculate ca şi
componentă importantă a strategiei traficanţilor.
–– Fenomenul traficului de persoane în Romania este în creștere – se înregistrează,
cu precădere, un număr tot mai mare de victime în vederea exploatării sexuale.
–– Majoritatea victimelor traficului de persoane în vederea exploatării sexuale
sunt fete sau femei tinere. Numărul victimelor minore este în creștere, fiind
înregistrate tot mai multe victime cu vârste de 12-13 ani în momentul recrutării
sau al exploatării efective.
–– România este în principal o ţară de origine, principalele ţări de destinaţie pentru
victimele din România fiind Italia şi Spania - pentru exploatare sexuală şi Cehia,
Spania, Italia, Grecia - pentru exploatare prin muncă.
–– Violența rămâne unul dintre pilonii traficului, fiind folosită pentru umilirea
victimei, distrugerea încrederii în sine a acesteia și consolidarea raportului de
dominare. Acest proces este facilitat și de faptul că multe dintre victime au deja
istorii familiale marcate de disfuncționalități la nivelul relațiilor dintre membri,
generate de caracteristici sociale/comunitare (sărăcie, lipsa oportunităților,
șomaj), dar și de situații familiale specifice (violență domestică, relații abuzive,
neglijență, lipsă de afectivitate și de îngrijire fizică și emoțională).
–– În majoritatea cazurilor, victimele îi cunoșteau pe recrutori sau pe traficanti,
aceștia chiar făceau parte din cercurile lor de prieteni. Recrutarea și ulterior
exploatarea se bazează pe cunoașterea de către traficanți a unor circumstanțe
personale/familiale care au generat vulnerabilitatea victimelor.
–– Relația cu recrutorii și traficanții se substituie relațiilor cu familia. Recrutorul/
traficantul apare, la început, nu numai drept iubitul, protectorul, sprijinul moral
și afectiv de care victimele au nevoie, ci și ca singurul care poate garanta un
viitor mai bun.
–– Traficul în scopul exploatării sexuale are o puternică componentă de gen. Multe
dintre victime provin din familii în care rolurile de gen sunt foarte ferm stabilite,
în special în mediul rural: tatăl este adesea figura centrală a familiei, fiind în
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În consecință, decizia plecării din țară sau, în cazul traficului intern, a intrării în
rețeaua de trafic, este rezultanta unui complex de factori - sociali, familiali, de
context – cu ponderi mai mult sau mai puțin egale, dintre care unii au jucat un rol
de declanșator.
–– Contextul familial disfuncțional, în care violența fizică și verbală, inclusiv
abuzurile sexuale, sunt frecvente. Indiferența față de victima potențială și de
nevoile ei și, mai ales, lipsa afecțiunii sau a manifestării acesteia în mod direct
este resimțită dureros de către victime, ceea ce le face să găsească substitute
în mediul exterior familiei; lipsa unuia sau a ambilor părinți, plecați la muncă în
străinătate. Un rol extrem de important tot în contextul dezorganizării familiei
îl au amintirile recurente ale unor traume din copilărie.
–– Relația afectivă cu traficantul – “prietenul” care răspunde nevoilor imediate
de afecțiune/iubire, protecție, creștere a stimei de sine, încredere și împlinire a
proiectelor de viitor ale victimei.
–– Motivația economică, generată atât de un nivel ridicat de sărăcie la nivelul
familiei, cât și de dificultatea de a găsi un loc de muncă în comunitatea de
origine.
–– Dorința de a-și ajuta familia și, în acest context, asumarea conștientă de
către minori a unor sarcini ce ar trebui să revină adulților (asigurarea locuinței,
îngrijirea fraților mai mici etc.).
–– Dificultatea de împlinire a aspirațiilor individuale, în termeni de realizare
profesională și socială, ceea ce conduce în multe cazuri la convingerea că lucrul
în străinătate este singura soluție în acest sens.

Care sunt concluziile cercetării ”Speranțe, la vânzare” din perspectiva prevenirii?
Conform cercetării “Speranțe, la vânzare”, principalele elemente importante pentru
dezvoltarea conceptului de campanie de conștientizare au fost, după cum urmează:

Sec țiunea 1 - De ce campania ”Protejează-i pe cei dragi!”?
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Secțiunea 1

multe cazuri abuziv, violent și dominator, iar când tatăl lipsește, acest rol este
luat de un alt membru de sex masculin al familiei sau de către un tată vitreg;
mama și restul persoanelor de sex feminin din familie au un rol inferior, preiau
de timpuriu sarcini în gospodărie și roluri în familie, în plus experimentează
violență permanentizată. Modelele educațional-comportamentale de gen sunt
foarte bine interiorizate și consolidate, iar fetele sunt socializate pentru a juca
roluri de dependență și de supunere față de figurile masculine.

• conform cercetării realizate în România
–– fenomenul traficului de persoane este o realitate puțin cunoscută în
România sau ignorată
–– interesul media de a transmite informații în domeniu este legat de
senzațional și în mai mică măsură de transmiterea de informații corecte și
de utilitate
–– gradul de informare în ceea ce privește traficul de persoane este mai mare
în mediul urban decât în mediul rural, în special pentru că majoritatea
campaniilor derulate anterior au avut loc în mediul urban
–– vulnerabilitatea este similară atât în mediul urban, cât și în cel rural, chiar
dacă persoanele din mediul urban sunt în mai mare măsură expuse la
informații și activități de prevenire
–– factorii de vulnerabilitate sunt foarte importanți pentru orice activitate
de prevenire, având în vedere că, în multe situații, victimele traficului de
persoane pentru exploatare sexuală au, în trecutul lor, istorii de abuz,
inclusiv sexual, violență domestică, neglijență, lipsa îngrijirii fizice și
emoționale etc. În acest sens, identificarea unor modalități de a transmite
mesaje de responsabilizare pentru adulți/familii/comunități este esențială.
–– familia poate fi un factor de protecție sau un factor de risc în ceea ce privește
vulnerabilitatea la trafic de persoane, de aceea este foarte importantă
implicarea acesteia
–– în ceea ce privește copiii, este foarte important ca aceștia să fie implicați
în lucru direct, nu să fie simpli beneficiari de informație, mai ales datorită
faptului că informația poate, adesea, să nu fie adecvată vârstei și profilului
copiiilor
–– activitățile cu copii sunt foarte importante, având în vedere că numărul
minorelor traficate a egalat, în prima jumatate a anului 2011, numărul
femeilor adulte traficate, existând cazuri de trafic de persoane în care
victimele aveau 10 sau 11 ani
–– campaniile realizate în mediul școlar au cele mai bune rezultate
–– cel mai mare impact asupra receptorilor, indiferent de vârsta acestora, îl au
imaginile filmate și materialele de tip docu-dramă – interviuri cu victime
ale traficului de persoane

• conform cercetării realizate în Italia
–– o activitate eficientă de prevenire care s-ar putea realiza în România ar trebui
să implice, în primul rând, contextul familial, în special în zonele rurale și
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–– mediul familial trebuie să fie destinatarul unei intervenții specifice
educative, menită să promoveze dialogul părinți-copii
–– un alt mediu important pentru activitățile de prevenire este mediul școlar
–– la nivel social, sunt esențiale campanii incisive de informare și sensibilizare
adresate întregii comunități.
În consecință, acestea au fost elementele principale care au stat la baza
dezvoltării conceptului campaniei ”Protejează-i pe cei dragi!”, din punct de
vedere tematic, din punct de vedere al evenimentelor și din punct de vedere al
produselor și instrumentelor.

Protejează-i pe cei dragi!
Prin urmare, pregătirea campaniei de conștientizare a presupus:
Pasul 1 - o etapă de documentare pentru identificarea campaniilor de conștientizare
în domeniul traficului de persoane derulate anterior în România (mesaje, publicțintă, mijloace de comunicare)
Pasul 2 - o etapă de analiză a datelor oferite de cercetarea calitativă “Speranțe, la
vânzare”, realizată în cadrul proiectului care cuprinde, atât în partea română, cât
și în cea italiană, capitole relevante privind nevoile de informare și conștientizare
în domeniul traficului de persoane pentru prevenirea fenomenului, precum
și percepții ale respondenților privind campanii realizate anterior în România,
impactul și nivelul de eficiență al acestora
Pasul 3 - o etapă de stabilire a mesajelor pentru campania de conștientizare
organizată în cadrul proiectului nostru, stabilirea grupurilor-țintă, stabilirea
tipurilor de activități care vor fi organizate în cadrul campaniei și a tipurilor de
mijloace de comunicare utilizate.
Obiectivele campaniei de conștientizare
Includerea pe agenda publică a problemei traficului de persoane pentru
exploatare sexuală şi mediatizarea largă a acestora;
Atragerea atenţiei şi sensibilizarea publicului larg în legătură cu factorii de
risc care conduc la situaţii de trafic de persoane pentru exploatare sexuală;
Sec țiunea 1 - De ce campania ”Protejează-i pe cei dragi!”?
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ar trebui să ia în calcul aspecte privind relațiile familiale, responsabilizarea
părinților față de copii, aspecte de gen etc.

Creşterea nivelului de cunoştinţe, la nivel naţional, în legătură cu situaţia
traficului de persoane, cu riscul de a fi traficat/ă, cu modalităţile de a
recunoaşte o posibilă situaţie de trafic şi de a o putea depăşi, cu procesul de
reintegrare a victimelor traficului;
Creşterea nivelului de cunoştinţe, la nivel naţional, atât în mediul urban, cât
și în mediul rural, în legătură cu modalităţile prin care comunitatea poate
interveni în sprijinul victimelor traficului de persoane;
Prevenirea situaţiilor de trafic de persoane, prin întărirea rolului familiei şi al
comunităţii în relaţia cu copiii.
Mesajele și sloganul campaniei, stabilite conform obiectivelor acesteia
Slogan de campanie: “Protejează-i pe cei dragi!”
Subtitlu: Recunoaşte pericolul! Află cine sunt monștri!
Grupurile-țintă principale ale campaniei
Tineri cu vârsta între 12 şi 25 de ani
Persoane cu vârsta între 25 şi 60 de ani

12

Protejează-i pe cei dragi ! Povestea campaniei Animanova. Model de intervenție comunitară

Secțiunea 2

Care au fost activitățile
și produsele principale
ale campaniei?
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Să începem cu începutul ☺

Ea este Ana, fetița pe care ne-am imaginat-o atunci când am gândit
campania și care a devenit imaginea acesteia. Ana ne-a însoțit peste
tot, în cele două luni de turneu prin țară.
14
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A) Activitățile campaniei
Având în vedere elementele de context redate de cercetare, privind fenomenul
traficului de persoane și nevoile de informare și conștientizare asupra acestuia în
România, precum și obiectivele setate pentru campanie, am realizat patru tipuri
de evenimente, dintre care două pentru mediul urban și două pentru mediul rural.

1) Eveniment de lansare a cercetării “Speranțe, la vânzare”, destinat
autorităților, ONG-urilor și reprezentanților mass media
Pentru cine?
––
––
––
––
––
––

Autorități centrale
Autorități locale
Instituții publice care lucrează în domeniul traficului de persoane
ONG-uri cu activitate în domeniu
Mass-media
Experți în domeniu

Unde?
În cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în:
București
Craiova
Ploiești
Cluj
Târgu Mureș
Timișoara
Constanța
Iași
Cum s-a întâmplat?
Evenimentul a avut drept obiective principale lansarea, la nivel local, a cercetării
calitative “Speranțe, la vânzare”, realizată în cadrul proiectului, astfel încât celor mai
importanți actori în domeniul anti-trafic (autorități și instituții publice, organizații
neguvenamentale, media) să le fie furnizată:
–– Informație nouă, relevantă, care vizează evoluțiile profunde ale fenomenului,
modalitățile actuale de recrutare și exploatare etc.
–– Informații importante pentru adaptarea serviciilor la nevoile actuale ale
victimelor traficului de persoane pentru exploatare sexuală
–– Informații importante pentru adaptarea campaniilor și activităților de
prevenire și informare, astfel încât acestea să ia în calcul atât aspectele de
gen, cât și factorii particulari de vulnerabilitate la trafic.
Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?
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Secțiunea 2

I. Evenimente în mediul urban

Pentru o acoperire regională cât mai extinsă, la evenimentele regionale, derulate
în câte un oraș mare din fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României,
au fost invitate și au participat și persoane reprezentând autorități și organizații
neguvernamentale din alte județe care fac parte din regiunea de dezvoltare
respectivă.
Întâlnirea a durat, în medie, 4 ore, urmând un format prestabilit, respectiv:
–– prezentarea proiectului, a obiectivelor și a rezultatelor sale
–– prezentarea rezultatelor cercetării “Speranțe, la vânzare” din perspectiva
românească
–– prezentarea rezultatelor cercetării “Speranțe, la vânzare” din perspectiva
italiană
–– sesiune de întrebări, dezbateri și recomandări din partea celor prezenți.
Sesiunile de dezbatere de la finalul prezentărilor s-au dovedit, în mod constant,
foarte interesante și interactive. Întrebările au vizat atât situația din România, cât
și pe cea din Italia, participanții fiind interesați să înțeleagă situația victimelor de
origine română aflate în Italia, modul în care funcționează unitățile de stradă și care
este rolul acestora în activitatea de identificare a victimelor traficului de persoane,
cum sunt identificate și cum devin beneficiare ale serviciilor persoanele care sunt
exploatate sexual în spații închise (baruri și apartamente), care este modalitatea
prin care țările de destinație abordează clienții, pentru a diminua cererea de servicii
sexuale, cum sunt reintegrate socio-profesional persoanele de origine română
traficate în Italia etc.
Evenimentul de lansare a avut loc vinerea, fiind urmat, sâmbată, de al doilea
eveniment dedicat mediului urban, respectiv evenimentul de tip happening,
dedicat publicului larg, la care au fost invitate să participe și persoanele prezente la
evenimentul de lansare a cercetării.
În cadrul evenimentelor de lansare a cercetării au fost oferite numeroase informații
și reprezentanților media.
2) Eveniment de tip happening, destinat publicului larg
Pentru cine?
Publicul larg
Unde?
În cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, în:
București
Craiova
Ploiești
Cluj
Târgu Mureș
Timișoara
Constanța
Iași
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Cum s-a întâmplat?

Pentru happening, a fost realizată o expoziţie de tablouri realizate de către
victime ale traficului de persoane care au fost exploatate sexual. Fiecare tablou a
fost însoţit de un mesaj reprezentativ. Tablourile au fost organizate în mai multe
secțiuni, reprezentând etapele prin care trece o persoană traficată, de la descrierea
istoriei sale de viață și a relației cu ceilalți (afecțiunea și protecția primite, posibile
evenimente traumatice), până la momentul recrutării (prezentarea a 5 portreterobot/5 tipologii ale recrutorilor și exploatatorilor – loverboy, angajatorul fals,
intermediarul, vânzătorul și călăul), exploatării, evadării din situația de trafic și până
la revenirea la o viață normală și la planuri noi pentru viitor. Formatul evenimentului
a fost unul creativ, interactiv, neconvenţional, iar la finalul parcurgerii expoziției,
vizitatorii aveau posibilitatea să lase un mesaj scris de suport pentru victimele
traficului.
A existat, de asemenea, un stand cu informații despre proiect, de unde vizitatorii
au primit și materialele promoționale și de informare ale proiectului: broşura de
informare, pliante, carneţele, magneţi.
De asemenea, în afara standului de informare, vizitatorii expoziției au fost însoțiți
de către o persoană din echipa proiectului, care a introdus pe fiecare dintre aceștia
în tema campaniei, vorbind despre ceea și-a propus campania, oferind informații
ample în legătură cu traficul de persoane pentru exploatare sexuală, despre zonele
de risc și vulnerabilitate. O atenție specială a fost acordată discuțiilor și informațiilor
în legătură cu familia și cu modul în care aceasta poate reprezenta un factor de
protecție sau un factor de risc față de trafic. Aceste discuții cu vizitatorii expoziției
au fost susținute și de prezentarea unor statistici actuale. Punctele principale aduse
în discuție au fost numărul foarte mare de fete cu vârste foarte mici exploatate
sexual, modalitățile în care vulnerabilitatea la exploatare poate să fie construită
într-un context familial nefavorabil, în care nu numai abuzul și violența, ci și lipsa
de comunicare pot constitui elemente cu potențial de risc.
A fost subliniată importanța suportului familiei și a menținerii unei bune comunicări
cu copiii minori și adolescenți, în special în cazul persoanelor care aveau calitatea
de părinți. Informația oferită a fost adaptată în funcție de vârsta și specificul
vizitatorului/vizitatoarei. În discuțiile cu bărbații a fost abordată și problematica
cererii de servicii sexuale, în discuțiile cu tinerii a fost abordată problema propriului
risc și a modului în care acesta ar putea fi diminuat. În discuțiile cu mame/tați sau
viitoare/viitori mame/tați a fost pusă problema comunicării pozitive în familie și
au fost oferite idei și răspunsuri privind menținerea unei bune relaționări cu copiii.
Persoane de orice vârstă, indiferent de statutul de părinte, au primit informații in
legătură cu modul în care se pot implica pentru a proteja o persoană care ar putea
Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?
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Evenimentul a avut drept obiective principale familiarizarea publicului larg în
legătură cu experiențele de viață ale victimelor traficului de persoane pentru
exploatare sexuală și, de asemenea, oferirea de informații specifice, etapizate,
în legătură cu vulnerabilitatea la trafic, riscul de trafic și modalitățile în care
poți dobândi ajutor concret într-o astfel de situație. Pentru organizarea acestor
evenimente, au fost alese locuri care să fie cât mai accesibile și cât mai tranzitate
de către publicul larg, precum malluri, parcuri sau piețe.

fi vulnerabilă la trafic și, de asemenea, în legătură cu modalitățile recomandate
de intervenție în momentul identificării sau suspiciunii în legătură cu un astfel
de caz (Telefonul Copilului, ANITP etc.). Broșura realizată în cadrul campaniei „Protejează-i pe cei dragi!” și distribuită vizitatorilor oferea, de asemenea, detalii
suplimentare utile în acest sens.
Evenimentele destinate publicului larg au fost promovate prin intermediul unui spot
radio, care a fost larg difuzat și care a cuprins informații privind vulnerabilitatea la
trafic, rolul fiecăruia dintre noi în protejarea persoanelor vulnerabile, dar în special
rolul familiei, informații legate de locul și ora de desfășurare a evenimentului,
precum și informații legate de finanțatorul proiectului în care are loc campania. De
asemenea, informațiile au fost promovate și prin intermediul unor afișe informative,
lipite în diverse locuri publice în oraș, precum și al unor pliante de promovare a
evenimentului. Pentru a atrage și a conduce către expoziție vizitatorii, am lucrat
cu promoteri și promotere, care purtau un tricou cu însemnele proiectului. Se
estimează că fiecare eveniment a avut, în medie, 300 de vizitatori.

Expoziția de picturi realizate de victimele traficului de persoane
utilizată în cadrul happeningului (prezentare parțială)
ÎNAINTE
La început vorbeam pe
internet. Și îi povesteam
mamei: „Mamă, m-am
îndrăgostit...”
„Cum să te îndrăgosteşti
când vorbeşti cu o persoană pe internet? Nici măcar
nu l-ai văzut!”
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Le-am spus părinților că o
să plec… şi ei au zis „mai
gândeşte-te”.
Tatăl meu, care are probleme cu alcoolul, a spus
„Las-o să plece”.
Atunci am decis să plec.
Dar dacă la momentul
oportun ar fi fost o persoană care să îmi spună
„Nu pleca”, nu aş fi făcuto.

Eram cu sotul meu de
8 ani. La început a fost
bine, eram tineri, toate
bune şi frumoase dar
apoi, uşor, uşor a devenit gelos și violent.

Eu am crescut la casa de
copii. Nu a avut cine să
mă ajute … m-am îndrăgostit.

Mă ocupam de copii.
Am și muncit o perioadă… am fost vânzătoare.
Apoi soțul mi-a interzis
să ies din casă, să îmi
fac prieteni.

Eu nu am crescut înconjurată de iubire. Părinții
mei se certau tot timpul.
Întotdeauna mă ascundeam, încercam să
evadez... au fost situaţii
când tatăl meu o lovea
pe mama.

Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?
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Aveam 12 ani. Rămăsesem eu cu fratele mai mic.
Aduceam lemne în casă,
să nu murim de frig. Și
ne duceam în fiecare zi la
muncă, pe ger, pe frig, să
avem ce mânca.
Ca să aduc bani în casă
mai lipseam şi de la şcoală.

Aveam o viaţă liniştită,
îmi vedeam de treburile
mele, aveam un copil și
un loc de muncă. 6 ani
am stat lângă o persoană
pe care nu o cunoşteam
absolut deloc.
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RECRUTAREA

Eram într-o relație stabilă. Îl iubeam.
Mi-a spus: „Hai să facem
rost de bani. Am o datorie”.
“Dar cum?”
“Pe bulevard!”
“Nu fac eu așa ceva!”
… unde mă prindea, mă
bătea, nu avea cine să mă
apere.

Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?
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Camera de lângă mine
era închiriată de o fată.
Ne-am împrietenit. Mi-a
spus că are o verişoară în
străinatate şi m-a întrebat
dacă vreau să mă duc la
ea, că îmi găseşte un loc
de muncă, că este „fată
bună”…

Pe drum a primit nişte
telefoane… Și mi-a spus:
„Lasă fata acasă, machiază-te că mergem până în
parc.” Era un câmp şi acolo
am văzut că cineva i-a dat
o sumă de bani. Apoi a
venit la mine şi mi-a spus:
„Stai cuminte, să nu zici
nimic, să nu ţipi.”
„Păi de ce să nu ţip?”
„Pentru că te-am vândut.”

Am vrut să caut o persoană care să fie lângă mine,
că eram singură, tristă. Și
am găsit un anunț în ziar.
Ne-am întâlnit, mi-a plăcut felul în care vorbește.
Nu a fost dragoste la prima vedere, dar mi-a fost
simpatic. Am început să
mă îndrăgostesc. Mi-a
spus că el are 2 copii, că
nu poate să îi crească...

Soțul a decis să plecăm
şi să muncim pentru familia noastră. Mi-a spus
că o să îngrijim nişte
bătrâni. Eu în interiorul
casei şi el în afara casei,
în curte.
În momentul în care am
ajuns acolo, chiar din
autogară, mi-a spus că
o să “lucrez” pe stradă.
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El s-a comportat mult
mai bine decât ceilalţi.
Poate asta m-a făcut
să îl văd cu alţi ochi.
Mai ales că în perioada
aceea mama era plecată şi acasă nu era prea
bine. După aceea, mi-a
propus să mergem să ne
găsim de lucru. Să merg
cu o prietenă şi vine şi el
pe urmă...

„Vrei să mergi la muncă
în străinătate?”
„Da”
Nu mă gândeam la nimic rău. Mă aşteptam
să fie totul bine, să îmi
fac puţină ordine în viaţa mea...

Te-mbrac, îți dau să mănânci” și m-a dus acasă
la el.
Până la urmă, văd că
sună un băiat, un prieten, client: “Am o fată,
e bună”
M-a obligat, „Du-te că
te bat”
Și de frică, m-am dus...
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EXPLOATAREA
Fetele de la bulevard
mi-au zis: „Vezi că, dacă ai
intrat în povestea asta, nu
mai scapi!”. De acolo m-a
vândut cu 1.000 de euro.

Secțiunea 2
N-am încercat să vorbesc
cu nimeni, pentru că nu
aveam încredere. Poate
că erau şi alţi oameni care
voiau să mă ia de acolo,
dar credeam că m-ar fi
dus în altă parte, în alte
oraşe în care se practică
tot aşa ceva...

Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?
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Mi-a spus: „Tu mergi cu
mine, că eşti obligată să
faci bani pentru mine. Tu
eşti sclava mea!”

Nu mai puteam, aveam
o rană pe suflet. În fiecare secundă, în fiecare
minut când mă gândeam la părinţii mei,
mă simţeam vinovată.
Ziceam “Doamne, ce
le-am făcut eu?”

Nu aveam voie să am o
prietenă sau să vorbesc
cu cineva la telefon.
Chiar îmi interzisese să
vorbesc cu mama mea.

Prietenia s-a dovedit a
fi falsă. Am fost traficată… Mi-a zis: „trebuie
să faci prostituţie!”

Ei îmi găseau clienţi.
Îşi sunau prietenii şi ei
veneau, după care mai
găseau şi alţi prieteni.

Abia acolo mi s-a spus
exact despre ce e voba...
Tot timpul eram supravegheată, nu mă scoteau
afară absolut deloc şi îmi
dădeau tot felul de pastile.
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EVADAREA

Am fugit! Mai fugisem o
dată. Atunci m-au bătut
cu pumnii, cu picioarele,
de la ora 7 seara până la
ora 5 dimineaţa, în continuu m-au bătut.

Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?
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Mi-am luat buletinul,
telefonul şi am fugit.
Fugeam şi mă uitam în
spate, ca şi cum orice om
şi orice maşină mă urmăreau pe mine. Ţin minte că
m-am dus la un om care
era lângă o maşină, nu
ştiu ce făcea el acolo. Atât
i-am zis: „am nevoie de
ajutor să ajung la primul
sediu de poliţie”.

Am sunat la poliţie și leam zis cum mă numesc
şi în ce cameră mă aflu.
Le-am spus că am probleme... atunci a bătut la uşă
clientul şi am închis. Poliţia a ajuns totuşi destul de
repede, împreună cu cei
de la hotel.

Când am ajuns acolo,
mama se certa cu ei,
“nenorociţilor” le zicea.
Apoi m-a luat de mână
şi m-a tras lângă ea. Mă
gândeam: “Doamne, ce
are mama de gând să
facă? Ne taie ăştia, ne
omoară!”
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A crezut că eu aş fi fost
gravidă şi a vorbit cu
nişte prieteni de-ai lui,
care m-au luat şi m-au
dus la o firmă de transport, să mă aducă acasă
şi să scape de probleme.

Mi-a spus să mă duc la
poliţie şi să declar ce-mi
spune el. Prietenul lui,
care m-a dus acolo cu
maşina, mă aştepta să
mă întorc. Normal că în
momentele alea nu mă
gândeam să mă mai întorc, mă gândeam doar
să scap! I-am spus că o
să mă duc, o să declar
ce spune el. Am ajuns la
poliţie şi până la urma
le-am spus tot ce s-a
întâmplat.

Atunci au intrat poliţiştii. I-am mulţumit
Bunului Dumnezeu că
există cineva căruia să îi
pot spune toate aceste
lucruri.
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Ştiam că dacă nu mă împac cu el, nu o să pot scăpa de el niciodată. L-am
păcălit că vreau să plec, să
fac iar bani şi aşa am ajuns
la poliție la frontieră.

Secțiunea 2
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VIITORUL
O să-mi refac viaţa, o să
mă recăsătoresc şi o să am
un tată pentru copiii mei,
un adevărat tată, nu cum
a fost tatăl meu…

Îmi doresc să am un loc
de muncă şi să am cu ce
să îmi cresc copiii. Vreau
să pot fi alături de ei, să
îi ajut să meargă mai departe.
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Vreau să îmi termin liceul, să dau bacalaureatul.
Poate pe parcurs o să fac
şi o facultate. Vreau să fac
ceva cu viaţa mea.

Secțiunea 2
Să am un acoperiş deasupra capului şi să am copilul aproape. Îmi doresc o
familie normală, atât.

Îmi doresc ce mi-am dorit dintotdeauna: să am
o familie adevarată.

Îmi doresc ca părinţii
mei să fie sănătoşi… să
trăiască mult, peste 100
de ani, să aibă un viitor
liniștit.

Eu vreau să îmi termin
şcoala, vreau să merg
mai departe. Îmi doresc
un viitor mai bun.

Îmi doresc un loc de
muncă. Vreau să reuşim
să ne reparăm casa şi
să fie totul bine pentru
copilul meu, să fim o
familie fericită.

Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?
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II. Evenimente în mediul rural
1) Ateliere de lucru cu copiii
Pentru cine?
Copii cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani
Unde?
În 16 localități rurale/sate din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României
Cum s-a întâmplat?
Evenimentul a avut drept scop principal să susțină copiii cu vârste cuprinse între
12 și 14 ani (vârstele imediat anterioare celor cu riscul cel mai ridicat de trafic
pentru exploatare sexuală, respectiv 14-17 ani) din mediul rural, în identificarea
de modalități pozitive de comunicare și de exprimare a nevoilor și, de asemenea,
în a solicita suport de la familie și/sau comunitate în momentul în care întâmpină
situații dificile sau confuze, care ar putea să aibă potențialul de a reprezenta
recrutare pentru trafic de persoane în vederea exploatării sexuale.
Organizarea întâlnirilor s-a realizat cu sprijinul Federației Filantropia, prin stabilirea
de întâlniri cu autoritățile de la nivel local. Acestea au fost informate în legătură cu
proiectul, cu campania și cu obiectivele acesteia, precum și cu obiectivele concrete
ale întâlnirilor. Un suport important în derularea acestor activități a fost școala, în
care au și fost găzduite majoritatea întâlnirilor.
Atelierele de lucru cu copiii au durat în medie 3 ore și jumătate, cu o pauză de
15 minute. Acestea au fost susținute de persoane cu pregătire de psiholog,
psihoterapeut sau asistent social, în echipe de câte 2 persoane.
În cadrul atelierelor, prin intermediul unor jocuri specifice, copiii au vorbit despre
nevoile lor, despre temerile și dificultățile lor de comunicare cu adulții, părinți
sau profesori, despre modelele pe care le au în comunitate sau în familie și de ce
consideră acele persoane drept modele, precum și despre modalitățile pe care
le utilizează pentru a cere suport de la adulți atunci când se află în dificultate. La
finalul atelierelor, copiii au fost rugați să transmită mesaje concrete adulților din
comunitate. Majoritatea mesajelor au fost legate de nevoia foarte mare de iubire,
de afecțiune, de înțelegere, de timp petrecut împreună, de acceptare a greșelilor. La
unele dintre întâlniri au participat nu numai copii înscriși la școală, ci și copii care
au abandonat școala sau copii de la școli speciale. De asemenea, a fost abordată și
situația traficului de persoane și modalitatea cea mai bună pe care un copil aflat într-o
astfel de situație o are la îndemână pentru a cere ajutor. Copiii au primit materialele
promoționale realizate în cadrul proiectului la sfârșitul atelierului, respectiv rucsaci
personalizați, caiete școlare personalizate, penare și rechizite școlare.
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2) Ateliere de lucru cu autoritățile și membrii comunității
Pentru cine?
Autorități și figuri locale importante (primar, medic, polițist, profesori, asistenți
sociali, educatori, preot etc.), membri ai comunității (inclusiv părinți ai copiilor
prezenți la atelierele descrise mai sus)

În 16 localități rurale/sate din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României
Cum s-a întâmplat?
Evenimentul a avut drept obiectiv să aducă autorităților și membrilor comunităților
rurale informații importante referitoare la traficul de persoane pentru exploatare
sexuală și la modalitățile prin care familiile și comunitățile pot interveni și colabora
pentru a diminua în cât mai mare măsură aceste riscuri pentru copiii din mediul
rural, din comunitatea proprie.
Întâlnirile cu adulții au fost organizate sâmbăta, după atelierele de lucru cu copiii și
au avut o durată medie de 3 ore și jumătate. La acestea au fost invitați să participe
autorități și actori sociali importanți din comunitate, precum polițistul, medicul,
primarul, profesori și educatori, asistenți sociali, dar și simpli membri ai comunității,
în calitatea lor de părinți, bunici etc.
Atelierele au fost moderate de către facilitatorii grupurilor de copii cu care s-a lucrat
în prima parte a zilei. La întâlnirile cu adulții din comunitate, participanții au primit
informații cu privire la problematica traficului de persoane pentru exploatare
sexuală, precum și cu privire la riscul și vulnerabilitatea la trafic a tinerelor fete.
A fost vizionat și filmul special realizat în cadrul proiectului, având drept temă
traficul de persoane pentru exploatare sexuală, bazat pe interviuri realizate cu
tinere fete victime ale traficului care își povestesc propriile situații de exploatare.
Prezentările au fost urmate de dezbateri pe tema traficului și a mijloacelor prin care
comunitatea, școala și familia pot contribui la reducerea vulnerabilității tinerelor
fete față de traficul de persoane. Scopul principal al atelierului a fost acela de a crea
un sistem de suport comunitar funcțional, în cadrul căruia familiile bine informate
pot constitui o comunitate puternică, ce deține și utilizează mijloacele de a preveni
traficul de persoane pentru exploatare sexuală și de a diminua, în cât mai mare
măsură, riscurile pentru copiii și tinerii din comunitate. Adulților le-au fost, de
asemenea, prezentate mesajele copiilor și au fost discutate modalitățile prin care
adulții pot susține mai bine comunicarea și relația cu copiii, pentru o dezvoltare
pozitivă a acestora.
În cadrul evenimentului, persoanele participante au primit materialele
promoționale ale proiectului, precum și broșurile de informare.

Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?

31

Secțiunea 2

Unde?

B) Produsele principale ale campaniei
Broșura ”Protejează-i pe cei dragi!”
Broșura a avut scopul de a informa persoanele participante la happeningurile din
mediul urban, precum și la atelierele pentru autorități și membri ai comunității din
mediul rural în legătură cu traficul de persoane, reprezentând o sursă de informație
în plus, pe lângă aspectele prezentate în mod direct, de către echipa proiectului.
Tocmai pentru a oferi informații și resurse foarte practice, broșura conține o serie
de informații relevante privind traficul de persoane pentru exploatare sexuală, date
statistice pentru România, precum și o prezentare a noilor modalități de recrutare
și exploatare, într-un mod foarte specific, sub forma portretelor principalelor
personaje implicate în recrutare și exploatare, a caracteristicilor acestora și a
modului în care îi poți recunoaște, respectiv: Iubitul Perfect, Angajatorul Serios,
Intermediarul Binevoitor, Vânzătorul și Călăul.
De asemenea, având în vedere mesajele principale ale campaniei, broșura conține
și o componentă de îndrumări pentru o comunicare eficientă și pozitivă cu copiii,
în special cu copiii adolescenți, ca modalitate de susținere a relației puternice între
familie și minori, pentru a diminua cât mai mult posibil riscurile ridicate de trafic de
persoane pentru exploatare sexuală a copiiilor.
La final, broșura conține și o secțiune de contacte utile și numere de telefon la care
orice persoană poate sesiza un caz de trafic de persoane sau poate solicita ajutor.
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Blogul campaniei se regăsește la adresa blog.animanova.ro și a fost utilizat, în
cadrul proiectului, pentru promovarea campaniei și pentru prezentarea tuturor
evenimentelor campaniei în timp real, pe masură ce acestea aveau loc. Dincolo
de prezentarea campaniei implementate în cadrul proiectului, blogul include și
alte tipuri de informații utile, promovează campanii realizate de alte organizații,
naționale și internaționale și prezintă resurse utile.
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Filmul ”Speranțe, la vânzare”
Filmul se bazează pe mărturiile a șapte tinere care au fost traficate pentru exploatare
sexuală, în România sau în alte țări din Europa. Cu multă generozitate și cu un imens
curaj, Andreea, Ramona, Andrada, Maria, Camelia, Gabriela și Luminița au acceptat
să treacă prin experiența foarte dificilă de a vorbi despre această parte a vieții lor,
tocmai pentru ca alte fete să nu o mai trăiască. Unora dintre ele li s-au alăturat
mama, tatăl sau sora, pentru a povesti cum au trăit, la rândul lor, experiența de a
avea pe cineva drag într-o situație atât de dureroasă.
Noi simțim foarte multă recunoștință pentru tot ceea ce au dăruit campaniei
AnimaNova. Unul dintre motivele pentru care am decis să producem acest film,
dincolo de utilizarea sa în cadrul campaniei noastre, a fost și acela de a-l putea
oferi, pentru utilizare, oricărei organizații care dorește să realizeze activități de
prevenire a traficului de persoane.
Andreea, fata pe care tatăl și-o dorise băiat
Părinții ei s-au despărțit când ea era mică. Nașterea ei fusese oricum o dezamăgire
pentru tatăl care își dorise un băiat și care nu a putut să o accepte pe deplin ca
fată niciodată. Mama ei s-a recăsătorit repede și a născut un băiețel, iar Andreea a
început să se simtă tratată altfel decât fratele ei. Andreei i se stinge vocea atunci
când vorbește despre neacceptarea tatălui sau despre plecarea de acasă de la
mama. Sunt lucruri grele și dureroase. Când avea 16 ani, a rămas însărcinată, a făcut
un avort și, după ce tatăl vitreg a aflat, a cerut mamei să aleagă între Andreea și noua
familie. Mama a tăcut, iar pentru Andreea tăcerea a însemnat toate răspunsurile
din lume. A plecat.
A căutat de lucru într-o altă localitate, s-a angajat și a închiriat un apartament. Lucra
mult și se închisese în ea. Și îi era dor de mama. Așa că atunci când a cunoscut un
băiat căruia părea că îi pasă de ea, Andreea s-a bucurat nespus că, în sfârșit, există
cineva care o acceptă, pentru care contează, care nu o uită și nu o respinge. Care o
sună dimineața să o întrebe dacă a mâncat și e dispus să stea cu ea la telefon doar
ca să o audă cum mestecă. Cineva care îi vorbește despre sine, îi spune povești, îi
face mărturisiri și, mai ales, îi face și ei loc pentru poveștile și mărturisirile ei.
Când vorbește despre el, Andreea pare că vorbește despre nașa bună din povești,
aceea care protejează, iubește și ajută în lipsa mamei. Oare câți dintre noi nu ne-am
dori să avem în preajmă pe cineva care să ne dea voie să simțim că suntem acasă?
Că nu suntem singuri? Andreea spune că nu știe sigur dacă îl iubea. Ceea ce știe
sigur este că el însemna siguranță. Acea siguranță pe care ea nu o cunoscuse, nu o
trăise niciodată până atunci.
Așa că încrederea în el a crescut ca un lucru firesc. La el mergea oricând avea de
cerut un sfat. Așa a procedat și atunci când a aflat despre posibilitatea de a lucra în
străinătate. L-a întrebat, iar el i-a sărit imediat în ajutor, cum făcea de obicei. Sigur
ca era o idee bună să plece și sigur că nu era nimic imposibil și sigur că el cunoștea
un cuplu cu un bebeluș, care avea nevoie de ajutor.
Au plecat împreună și din acel moment nimic nu a mai fost la fel.
Ramona, care a crezut că nu i se poate întâmpla ceva mai rău decât un viol
Ramona și-a pierdut mama de când era micuță. Părinții ei s-au despărțit, apoi mama
a murit, când Ramona avea numai 11 ani. Pe ea au crescut-o mai mult bunicii. Când
avea 16 ani, Ramona a cunoscut un bărbat. Acesta a insistat să iasă împreună în
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oraș, măcar o dată. Ramona a spus da. Ieșirea în oraș s-a încheiat, însă, cu un viol,
pe o stradă întunecoasă.
Ramona a fost asigurată că nu este prima. Că au fost mai multe fete în situația ei și
că a face plângere nu rezolvă nimic. Așa că a fost mult prea speriată pentru a spune
cuiva. Nu i-a spus nici măcar tatei. S-a gândit tot timpul că cel mai îngrozitor lucru
care i se putea întâmpla s-a întâmplat, a trecut, este în spate.
Însă acesta a fost numai începutul coșmarului. Același bărbat a răpit-o, a ținut-o
închisă și a forțat-o să se prostitueze timp de 5 luni.
Andrada s-a îndrăgostit de un băiat. Un băiat mult mai mic. A fost dragoste la prima
vedere. Erau din orașe diferite, însă distanța nu îi împiedica să vorbească tot timpul.
Pe Andrada o sunau uneori și părinții lui, care îi spuneau cât de fericiți sunt să își
cunoască nora. Încet, au convins-o să se mute de acasă, să locuiască cu ei.
Andrada spune că nici acum nu înțelege cum de i-au umblat în modul acesta în
minte. Au convins-o să renunțe la școală, chiar dacă învăța foarte bine. Au apăsat
mult pedala dragostei pe care o femeie ar trebui să o poarte bărbatului ei și i-au
spus tot timpul despre cât de mult o iubește la rândul lui băiatul, despre cât de
mult dorește să fie împreună cu ea, tot timpul. Că ea îl merită.
Lucrurile s-au schimbat cu repeziciune după ce s-a mutat la ei. I-au luat telefonul,
i-au rupt cartela, o controlau tot timpul, inclusiv în rarele momente în care îi
permiteau să vorbească cu părinții ei, care o implorau să se întoarcă acasă și
fuseseră șocați de decizie. Mama lui insista că orice femeie trebuie să își facă propria
familie. Să se mărite, acesta este cel mai important lucru. Andrada plânge când își
amintește despre momentele în care o forțau să își jignească părinții sau îi spuneau
că niciodată părinții ei nu i-au putut și nu i-ar putea oferi o situație atât de bună.
După o vreme, au plecat împreună în străinătate, unde locuia bunica lui. Acolo,
Andradei i s-a spus că va trebui să se prostitueze. Că este normal să dorești să faci
acest lucru, pentru a avea o viață mai bună. Că acesta este rolul femeii în familie,
să facă sacrificii, să sufere, să treacă peste orice pentru bărbatul iubit și pentru a fi,
într-un final, foarte fericită. Și, de ce nu, pentru a avea cea mai frumoasă rochie de
mireasă.
Maria, femeia pe care tatăl copiilor ei a vândut-o ca pe o ”mașină bine dotată”
Maria era însărcinată în 5 luni când a fost vândută. Știa că soțul ei se ocupă cu
vânzarea de mașini. Deși la început relația mergea bine, în timp soțul a devenit din
ce în ce mai violent. Mai aveau o fetiță împreună. Intr-o zi, el i-a spus să se îmbrace
frumos, să se machieze, să iasă împreună în parc. ”Stai să îmbrac fata!”, a zis Maria,
însă el i-a spus că ar vrea să iasă numai ei doi.
Maria s-a îmbrăcat frumos și au ieșit. Soțul a vorbit tot timpul pe drum la telefon
despre mașina dotată pe care o are acum de vânzare. Nu au ajuns în parc, ci pe un
câmp, unde soțul i-a spus Mariei să nu țipe, că are nevoie de bani, așa că a vândut-o.
Sarcina Mariei era evidentă. În pofida acestui lucru, a fost violată, bătută crunt și
sedată tot timpul cu pastile, pentru a se opri din țipat. Maria a trăit acest coșmar
timp de două luni.
Camelia, fata care a fugit cu șoricelul de pluș în mână
Camelia era numai o fetiță când a fost sechestrată. Avea 15 ani. O prietenă a dus-o
în casa unor cunoscuți. Prietena a plecat imediat, însă Camelia a rămas acolo timp
de 8 luni, fără să poată ieși nici măcar o dată. Împreună cu ea erau închise și alte
Sec țiunea 2 - Care au fost activitățile și produsele principale ale campaniei?
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Andrada, fata care învăța foarte bine și avea foarte multe planuri

fete, iar bărbatul care le păzea avea un pistol, cu care le amenința tot timpul.
Când vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat, părinții Cameliei nu se pot opri din
plâns. ”Nu știu, poate am greșit și noi ca părinți, n-am fost atât de apropiați de ea,
n-am comunicat cât trebuia să fi comunicat cu ea.” Este o rană care probabil se va
închide cu mare greutate pentru mama și tatăl Cameliei; din vocile lor simți părerea
de rău și vinovăția din spatele faptului că multă vreme singura întrebare adresată
Cameliei fusese: ”ce teme ai de făcut?”. Și atât.
Pe Camelia a convins-o să fugă un client. Până atunci, poate că nici ea nu mai credea
că se poate. I-a dat un șoricel de pluș, pe care Camelia l-a luat cu ea în noaptea în
care a evadat, ținându-l strâns în mână, ca pe o amuletă norocoasă. Fiecare pas
făcut către ușă era cumplit, pentu că știa foarte bine ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi
fost prinsă.
Gabriela, femeia care țipa pe limba ei
Toată viața ei, Gabriela și-a dorit ce-i mai bun pentru familia ei numeroasă. A muncit
mult, pentru ca cei dragi să nu ducă lipsă de nimic. A muncit încă de tânără, din
greu. Când a văzut că cei pentru care lucra nu doreau să îi facă forme legale, a decis
să plece și a dat imediat un anunț în ziar, căutând un nou loc de muncă.
A fost sunată de către o doamnă în vârstă, respectabilă, serioasă și prietenoasă,
care i-a propus să lucreze în afară, la restaurantul partenerului ei. Gabriela nu a
acceptat ușor, pentru că nu cunoștea nicio limbă străină și, în plus, ceea ce își dorea
era să rămână aproape de familie.
Însă doamna a insistat enorm. S-au cunoscut, a venit la ei acasa, a dat asigurări, a
promis că va avea personal grijă de Gabriela ca și de propria fiică. Sora Gabrielei
povestește cu inima încă strânsă despre cum au fost cu toții păcăliți, deși erau o
familie numeroasă și despre ce a simțit când Gabriela a sunat-o și i-a spus că i-au
fost rupte hainele, a fost dusă într-un subsol și vândută. Când a înțeles ce trebuie
să facă acolo, Gabriela nu a putut decât să strige întruna, pe limba ei. Să spună că
nu vrea, că nu poate.
Luminița, femeia care cere ajutor pentru alte femei
Luminița a fost convinsă de către un prieten de familie să accepte un loc de muncă
în afară. Pănă la urmă, de ce nu, s-a gândit Luminița, după zile întregi de indecizie.
E pentru viitorul copiilor, să le fie lor mai bine.
Când a ajuns acolo, și-a dat seama că ceea ce trebuie să facă este cu totul altceva.
Că trebuie să danseze în club și să se prostitueze. De fiecare dată când cerea să
plece, Luminiței i se spunea că, dacă ia această decizie, își va primi fetița la pachet,
iar ea credea, pentru că văzuse și înțelesese cu ce oameni avea de a face.
Luminița a reușit să scape, însă cere ajutor pentru toate femeile care au rămas. Și
ea, din nefericire, știe foarte bine ce înseamnă să îți pierzi speranța că viața poate
să fie și altfel. Să fie ajutate repede, spune Luminița plângând. Cât mai au puterea
să lupte.
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BUCUREȘTI1
Lansarea cercetării și primul happening al campaniei
Evenimentul de deschidere a campaniei a avut loc în București: lansarea cercetării
”Speranțe, la vânzare”, având drept invitați reprezentanți și reprezentante ai unor
instituții publice și organizații neguvernamentale care lucrează în mod direct în
domeniu. Am pășit cu dreptul: am primit multe laude și încurajări pentru cercetare
de la persoanele prezente în sală. În plus, aprecierile venite din partea reprezentantei
Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane față de conținutul și calitatea
raportului au adus un plus de credibilitate. Munca depusă pentru realizarea
cercetării nu a fost nici puțină, nici ușoară, prin urmare ne-am bucurat tare mult
să ne reconfirmăm faptul că datele prezentate sunt relevante și importante pentru
persoanele care lucrează în acest domeniu zi de zi.

1 Pentru toate întâlnirile comunitare din mediul rural, rezultatele sunt prezentate combinat, într-o singură
poveste, chiar dacă au avut loc două astfel de întâlniri în fiecare regiune.
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A doua zi, am continuat cu al doilea eveniment al campaniei. Atrași de o expoziție
de desene, un spot audio, unul video și de voluntari entuziaști, trecătorii din
AFI de sâmbătă, 4 mai, au aflat astfel mai multe despre traficul de ființe umane
pentru exploatare sexuală cu ocazia primului happening din cadrul campaniei
“Protejează-i pe cei dragi”. Primul vizitator al expoziției a fost un liceean de 15 ani,
foarte interesat să ducă mai departe informația și colegelor lui de școală.
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Expoziția a stârnit reacții și emoții diverse: uimire, empatie, teamă, tristețe, dar și
dorință de implicare. Echipa CPE a povestit toată ziua cu vizitatorii, a răspuns la
foarte multe întrebări și a aflat părerile lor.
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Din discuții, ne-am dat seama că nivelul de cunoștințe și informații despre trafic este
foarte diferit: o parte dintre vizitatori au fost foarte suprinși să afle cât de prezent
este fenomenul în România, în timp ce alte persoane mai auziseră, în special de la
televizor, despre exploatarea sexuală a fetelor și femeilor din România în alte țări.
Fiecare a aflat însă mult mai multe informații despre metodele concrete prin care
recrutorii și traficanții își atrag victimele și care sunt cele mai frecvente profiluri ale
traficanților.

Foarte mulți dintre vizitatori au dorit în primul rând să înțeleagă care sunt contextele
”favorabile” pentru ca o persoană să ajungă victimă a traficului pentru exploatare
sexuală. Le-am povestit despre rezultatele cercetării noastre și despre situațiile de
risc, am vorbit despre situații concrete și am răspuns întrebărilor legate de modul
în care fiecare persoană se poate implica pentru a preveni astfel de situații și pentru
a-i proteja pe cei dragi.

Ce a fost greu? A fost foarte greu, mult mai greu decât ne-am fi așteptat să oprim și
să atragem către expoziție bărbați din categoria de vârstă 30-55 de ani. În celelalte
orașe în care am organizat campania nu a fost la fel de dificil, chiar dacă, până la
final, bărbații din această categorie de vârstă au arătat cel mai puțin interes pentru
inițiativa noastră sau, atunci când s-au oprit să vorbească cu noi, au manifestat
rezistențe puternice față de subiect. Ne-am dat seama că este foarte important,
ca lecție învățată pentru organizarea unor campanii similare în viitor, să găsim
modalitățile cele mai potrivite de a transmite mesajele noastre și către această
categorie de persoane. Mai ales ținând cont că este foarte posibil ca între bărbații
care trec prin fața expoziției sau care se opresc, acceptând să vorbească cu noi, se
pot regăsi și clienți.
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Ne-au impresionat multe momente la evenimentul de la București: emoțiile
puternice ale unui cuplu tânăr care a vizitat expoziția și care, la final, ne-a mărturisit
despre un caz de trafic pentru exploatare sexuală trăit chiar de verișoara lor, discuția
cu mama unui băiețel de 3 ani care ne-a pus foarte multe întrebări legate de
sexualitate și de modul sănătos în care poți transmite unui copil mesaje despre viața
sexuală și despre importanța ei. Nenumărate mame ale unor fete preadolescente
și adolescente ne-au povestit despre temerile lor și despre dificultățile pe care le
simt în comunicare: ”cum să facem mai bine?”, ne-au întrebat. ”Tu să știi că poți veni
la mine cu orice, poți să-mi spui orice”, i-a spus o mamă fiicei, în timp ce amândouă
citeau în broșura pregătită de noi despre cum să comunici cu copilul, cum să îi
respecți individualitatea, sentimentele și experiențele trăite.

Însă poate experiența cea mai puternică trăită la București a fost aceea în care una
dintre vizitatoare a simțit că are confirmarea lucrului de care se temea de multă
vreme. Prietena ei din copilărie cunoscuse un băiat de care se îndrăgostise. După
1 an de relație, ea nu îi cunoscuse nici prietenii, nici familia, însă relația între ei
doi părea să meargă foarte bine. El îi spunea că nu o prezintă părinților pentru că
mama lui este foarte critică și nu dorește să o facă să treacă printr-o experiență
neplăcută. De două luni începuse să îi vorbească despre planurile lui: să meargă
împreună în Spania, să muncească mult, pe bani adevărați, să cumpere o mașină,
să strângă pentru un avans de casă. Apoi să se întoarcă, să facă nunta, un copil...
Nu ar fi mers doar ei doi, pentru că ea mai avea și alte prietene care ar fi potrivite
pentru joburile din Spania. La un restaurant. Și nu, nu era nevoie să plătească
nimic celor care intermediau; cu cât aduceau mai multe fete, cu atât intermediarii
primeau un bonus mai mare, așa că nu doreau nimic de la ele. Doar să spună da
unei oportunități cu care nu te întâlnești prea des. Trebuie să fii nebună să spui nu.
Vizitatoarea noastră era una dintre celelalte fete potrivite pentru jobul din Spania.
Deși îi fusese greu să ia o decizie, până la urmă spusese nu, dar asta pentru că totul
îi părea foarte suspect, foarte nesigur. Și de fiecare dată când îi vorbea prietenei ei
despre riscuri, se certau. ”Tu nu gândești? Cum să îmi facă el mie rău? Cum să mă
vândă?”
A plecat de la expoziția noastră cu multe numere de telefon de contact și cu
materiale informative pentru ea, pentru prietena ei și pentru celelalte fete care
urmau să plece. ”Măcar dacă nu o pot convinge să nu plece, măcar să o ajut așa: să
știe ce are de făcut dacă se întâmplă ceva acolo. De unde poate cere ajutor!”

După ce vedeau expoziția și stăteau de vorbă cu noi, vizitatorii erau invitați să lase
scris, pe un post-it, un gând sau o încurajare pentru victimele traficului. Până la
sfârșitul zilei, am umplut cu mesaje un întreg perete al expoziției.
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Câteva din mesajele lăsate pentru victimele traficului de vizitatorii de la București
Ai incredere in tine! Lupta si mergi mai departe ☺
Poti sa te rupi de trecut si sa incepi din nou o viata asa cum vrei. Niciodata nu e prea
tarziu!
Sa nu-ti pierzi niciodata speranta! Lupta pentru viata ta si pentru cei dragi!
Toata admiratia pentru curajul de a vedea partea frumoasa a vietii.
Viata merge mai departe si acum tu esti mai puternica. Succes!
Nu renunta niciodata la visele tale! Ele iti dau viata!
Sunteti invingatoare! Spuneti tuturor!
Curaj si forta! Totul va fi bine!
Ai grija de libertatea ta si de umanitatea din tine. Nu o da decat celor care merita!
Mult noroc.
Cei care fac trafic de persoane sunt niste brute. Este de datoria noastra sa avem grija
ca traficul de carne vie sa inceteze.
Curaj! Viata nu inseamna sa te agati de trecut, ci sa privesti spre viitor!
Putere+reusita+ambitie = viata >>> dragoste si armonie.
Imi doresc sa acest lucru sa nu se mai intample. Toti pentru unul si unul pentru toti.
Spune stop!
Totul o sa fie bine! Nu este doar rau in viata!
Va doresc multa sanatate, curaj si un viitor plin cu multe bucurii si fericiri. Fie ca
rana din sufletul vostru, provocata de acel incident impreuna cu toate greutatile din
trecut sa fie sterse si viitoarea voastra dragoste sa fie de incredere si sa aiba grija de
dumneavoastra ca de o floare nepretuita.
Iti dorim un viitor mai bun, mai luminos, cu multe bucurii!
Viata merge intr-o singura directie: inainte. Ai o sansa sa te inconjuri de persoane care
te iubesc si sa ai, de-acum, o viata normala.
Sunteti cele mai curajoase fete de care-am auzit! Eu in locul vostru as fi murit acolo.
Esti o fiinta minunata! Nu te da batuta. Cineva te iubeste. Eu te iubesc!

Ateliere de lucru cu copiii, autoritățile și membrii
comunităților rurale
Echipa noastră a ajuns în judeţul Ilfov într-o zi însorită de sâmbătă. Copiii, cu vârste
cuprinse între 11 şi 14 ani, aşteptau cu nerăbdare la școală să vină ora 10, când era
programată întâlnirea noastră cu ei. Am intrat pe un hol îngust, apoi am păşit într-o
sală de clasă primitoare şi luminoasă. Printre desene şi planşe cu înmulţiri, împărţiri şi citate celebre din scriitori clasici care atârnau pe pereţi, am început să facem
cunoştinţă cu cei mici.
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După ce ne-am prezentat, i-am rugat şi pe ei să ne spună numele lor. După momentul
prezentării, a urmat jocul cu vampirii. Acesta presupune că unul dintre copii se
oferă să joace temporar rolul unui vampir. El poate transforma în vampir pe oricare
dintre ceilalți copii, dacă reușește să îi atingă pe cotul drept. Apoi ”vampirizații” pot,
la rândul lor, să creeze vampiri. În funcție de modul în care se coalizează și de cât de
bine se protejează pe sine sau unii pe ceilalți, la final putem avea un grup format
exclusiv din vampiri sau condus de vampiri sau un grup în care copiii au reușit să se
apere suficient de bine încât să izoleze vampirul sau vampirii și să nu se transforme.
Cel care a fost ales prin vot să joace rolul vampirului a fost Cristi. Fiecare copil îşi
apăra cotul drept, dar nici unul dintre ei nu a propus să se coalizeze şi să se apere
în grup. Dimpotrivă, copiii erau chiar încântaţi să devină vampiri. De ce? “Pentru că
vampirii sunt puternici”, a răspuns majoritatea. În timpul jocului, niciunul dintre cei
aflați în pericol de ”vampirizare” nu s-a gândit să ceară ajutorul unui om. Era oricum
prea tarziu, toţi deveniseră vampiri. Vampirii s-au înmulţit atât de rapid, încât ei nu
au mai reuşit să se apere.

La finalul jocului, unii dintre copii şi-au dat seama că ar fi trebuit să colaboreze,
să dezvolte o strategie bine pusă la punct şi astfel să se ferească de vampiri. Alţii
ne-au spus că ar trebui să acceptam vampirul aşa cum este el, cu o condiţie, să-l
transformăm într-un om bun.
Morala jocului? Când avem nevoie de ajutor, trebuie să ne ajutam unii pe ceilalţi.
Sau să cerem ajutorul, chiar dacă este greu și chiar dacă uneori nu știm cum să o
facem sau ne este foarte teamă că ceilalți ne vor refuza, ne vor certa sau nu vor fi
capabili să ne protejeze. Însă pentru cei mici este foarte important să apeleze la
ajutorul adulţilor când nu se descurcă într-o situaţie sau când se simt ameninţaţi.
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Apoi am povestit despre ceea ce s-a întâmplat în joc. Și concluziile au venit de la ei.
Până la urmă, de fapt vampirul este un personaj negativ, care influenţează și atrage
oamenii vulnerabili, aşa cum, în joc, au fost şi ei. Vampirii sunt cei care au anumite
interese şi care reuşesc să îi transforme pe ceilalți din oameni în unelte.

A urmat o discuţie cu cei mici despre modelele lor, adulţi din comunitate şi despre
motivul pentru care persoana aleasă este importantă pentru ei. Mama şi tatăl au
primit mai multe voturi. Mamele au fost alese pentru că sunt bune, au grijă de ei,
le dau sfaturi şi îi educă, iar taţii pentru că “au studii”, “ştiu să ridice o casă de la
temelie” sau au o meserie pe care cei mici vor să o urmeze. Vecinul şi sora au fost
alte modele alese de copii. Dar mulţi copii din grup au spus și că nu sunt inspiraţi
de nici un model şi că doresc ca ei înșiși să devină propriul lor model.
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La final, când a urmat sesiunea de desene, o parte dintre ei au scris mesaje de
ajutor către părinţii lor, un mod de a admite și de a arăta că au nevoie de susţinere,
de atenţie, de iubire. Am aflat, însă, și despre situații foarte dificile: copii care
au rămas în grija bunicilor după ce unul sau ambii părinți au plecat la muncă în
străinătate și care se adaptează foarte greu acestei situații, copii care au în grijă frați
mai mici și care sunt nevoiți să muncească pentru a suplimenta veniturile familiei,
copii proveniți din familii în care violența domestică este prezentă permanent,
copii proveniți din familii foarte sărace etc. Pentru că nu au fost încurajați sau
stimulați să vorbească despre nevoile și temerile lor, mulți dintre copiii prezenți au
fost temători și surprinși la început, însă până la finalul activității s-au deschis și au
dobândit încredere în noi.

Secțiunea 3
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Mărturiile facilitatoarelor:
Am avut parte de un moment emoționant, în care o fată de la școala specială ne-a
vorbit despre iubire...”este atunci când te simți bine, cu totul...!”. A fost aplaudată
de tot grupul, chiar dacă atunci când a intrat în clasă nu a fost bine primită. Și are
dreptate, cu iubirea ☺
În cadrul jocului cu vampirul, au existat mai multe momente de negociere între
cele două tabere (oameni versus vampiri). O fetiță care făcea parte din grupul
vampirilor a reușit să-și recâștige adepți apelând la relațiile emoționale existente
într-un grup de prieteni. M-a impresionat, pentru că semăna foarte mult cu o
strategie de recrutare în trafic de persoane, respectiv motivarea pozitivă pentru
un scop negativ.
M-a impresionat foarte mult cum unul dintre ei a propus, drept mesaj pentru
părinți, ”nu vreau să ai necazuri”, iar mulți dintre ceilalți copii l-au aprobat. Și era
atât de evident cum ei, copii de 12-13 ani, trăiesc orice necaz al părinților cu o
intensitate la fel de mare, cu la fel de mare teamă. M-a mai atins mult modul în
care fetele vorbeau despre sexualitate, despre începerea vieții sexuale...despre
faptul că le este prea rușine și prea teamă să vorbească despre lucrurile acestea
cu părinții, însă au enorm de multă nevoie de informație corectă și de suport. Pe
care, în final, de rușine și de teamă nu îl cer și nu îl primesc de la nimeni. Sunt copii
care cunosc cuvinte complicate despre sex și pot enumera o grămadă de boli cu
transmitere sexuală, dar nu înțeleg ce înseamnă, nici nu știu cum te poți proteja
de ele.
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După-amiază, ne-am întâlnit cu adulții. După o scurtă prezentare a proiectului,
aceștia au vizionat filmul documentar ”Speranțe, la vânzare”, în care șapte
tinere, victime ale traficului de persoane pentru exploatare sexuală, povestesc
experienţele cumplite pe care le-au trăit. Multe dintre persoanele prezente nu şi-au
putut stăpâni lacrimile. După film, am împărtăşit cu adulţii câteva dintre mesajele
pe care le-au desenat copiii. În multe dintre desene “se aude” un strigăt de ajutor şi
este foarte vizibilă nevoia mare, puternică de iubire.
Majoritatea adulţilor a fost de acord că, pentru a preveni o situaţie de trafic,
comunicarea este cea mai bună soluţie. Iar, ei, părinţii, trebuie să vorbească deschis
cu copiii lor şi să găsească timp pentru ei. Părintii ne-au împărtăşit cu tristețe și
faptul că, în realitate, nu au mult timp la dispoziţie pentru copii. În majoritatea
timpului sunt la muncă, iar acest lucru îi distanţează de responsabilităţile de părinţi.
Unii dintre ei sunt atât de ocupaţi încât lasă copiii un pic mai mari, chiar și de 12 ani,
să aibă grijă de fraţii mai mici.

De altfel, la niciuna dintre intervenţiile comunitare la care am participat până la
finalul campaniei, niciun copil nu a spus că îşi doreşte de la părinți bani sau lucruri
materiale. Lucrul principal menționat de majoritatea copiilor, care a revenit în
permanență, a fost afecţiunea.

Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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La finalul întâlnirii am tras împreună cu părinţii câteva concluzii: despre cât de
important este ca părinții să găsească timp pentru copii şi să comunice cât mai
des cu ei. Majoritatea copiilor cu care lucrasem aveau dificultăţi de comunicare,
refuzau să împărtăşească sau nu știau cum să împărtășească ceea ce simteau.
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CRAIOVA
Lansarea cercetării și al doilea happening al campaniei
Nu vă puteți imagina ce emoții am avut la Craiova! Asta pentru că era foarte înnorat
atunci când am avut întâlnirea de lansare a cercetării, iar happeningul de a doua
zi urma să aibă loc afară! Ne gândeam la ce-i mai rău, mai ales că auzisem și că
în București ploua cu gălata, iar previziunile meteo pentru Craiova nu erau deloc
însorite.
Dar chiar dacă vremea nu a fost cea mai prietenoasă, sala de întalniri s-a umplut. Au
sosit oameni din toate județele regiunii Sud Vest, interesați să povestim împreună
despre rezultatele cercetării. Ne-am bucurat de prezența unui grup divers, din sfera
ONG, din presă și din instituții: ANITP, DGASPC, AJOFM, inspectorate școlare, școli.
Livia a deschis evenimentul cu prezentarea contextului și a rolului cercetării,
precum și a proiectului AnimaNova. Livia a povestit și despre campanie și a subliniat
că aceasta urmărește în primul rând sensibilizarea rețelelor de suport (părinți,
rude, persoane apropiate) – pentru că fiecare dintre noi are un rol în combaterea
traficului. Apoi Louis a prezentat principalele rezultate ale cercetării obținute în
România, iar Emiliana a prezentat rezultatele cercetării pentru Italia.
Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de discuții foarte activă: multe întrebări, idei,
detalieri despre profilurile victimelor, metodologia cercetării, serviciile de suport
oferite victimelor traficului în Italia, exploatarea prin muncă sau evoluția rapidă a
traficului către forme tot mai subtile.
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Să vezi și să nu crezi: după o zi de vineri întunecată, nu ne așteptam să avem parte
de atât de mult soare a doua zi. Însă, supriză: sâmbătă am alergat să cumparăm
ochelari de soare, iar la întoarcere eram cu toții mult mai bronzați decât venisem. A
fost o zi extraordinar de frumoasă!
Încă de dimineață, am așteptat craioveni de toate vârstele pe esplanada teatrului
Național Marin Sorescu, pentru a le povesti despre traficul de persoane. Iar craiovenii nu s-au lăsat mult așteptați. A fost unul dintre cele mai bine primite evenimente
din întreaga campanie.

Secțiunea 3
Ceea ce ne-a impresionat la Craiova a fost să cunoaștem atât de multe persoane
curioase și foarte dornice să afle mai mult și care au acceptat imediat și cu mințile
foarte deschise invitația noastră de a vizita expoziția de picturi realizate de
supraviețuitoare ale exploatării sexuale.
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Am povestit îndelung cu trecătorii craioveni despre
metodele de recrutare ale traficanților, despre
profilurile traficanților și mai ales despre situațiile
de risc și cum pot fi prevenite acestea. Majoritatea
vizitatorilor dețineau informații anterioare despre
subiect, iar printre vizitatori s-au numărat, spre
bucuria noastră, și mulți profesori, profesoare și
consilieri școlari, care auziseră despre eveniment și
care veniseră să vorbească cu noi despre modul în
care ei, în calitatea lor, pot contribui la prevenirea
acestui fenomen și își pot proteja mai bine elevele.
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Până la finalul zilei, peretele expoziției destinat mesajelor de la vizitatori pentru
victime s-a umplut de gânduri empatice și încurajatoare.

Impreuna putem invinge. Haideti sa ne unim si sa eradicam abuzurile.
Cel mai important acum este sa aveti credinta ca puteti depasi momentul.
Suferinta este mare, sunt multe persoane implicate in lumea monstrilor, dar
prioritatea noastra este sa avem grija de ajungem intotdeauna acolo unde ne
propunem. Sa avem grija de noi…
Autoritatile sa-si faca datoria privind acest fenomen. Claudiu
Opreste-te, viata este prea frumoasa ca sa n-o pretuiesti.
Curaj! Lumea poate fi foarte frumoasa, chiar si dupa asemenea episoade
dureroase! …si mult optimism!
Trebuie sa fii puternica! Sa mergi mai departe cu ajutorul autoritatilor sau a
persoanelor de incredere! Aveti speranta! Totul va fi bine!
Iti doresc sa ai intotdeauna pe cineva care sa te merite!
Fetelor, sunteti mai puternice decat credeti! Dupa cosmar, va veni ceva frumos.
Ridicati-va si luptati pentru voi!
Vorbiti cu copiii dvs cat mai des posibil. Aveti grija la prietenii pe care si-i fac.

Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Câteva din mesajele lăsate pentru victimele traficului de vizitatorii de la
Craiova

Ateliere de lucru cu copiii, autoritățile și membrii
comunităților rurale
Sâmbătă am pornit la prima oră către comunitățile oltene în care urmau să aibă
loc intervențiile comunitare rurale din cadrul campaniei noastre. Urma să avem o
zi plină, împărțită în două: dimineața era dedicată activităților cu copii, iar dupăamiaza pentru discuții mai aprofundate cu adulți din comunitate, unii dintre ei
părinți ai copiilor.
Sâmbătă a plouat ☺ Ploaia nu s-a oprit decât spre amiază, dar copiii nu au fost
descurajați de vremea de afară și au sosit unul câte unul la școală.
Ușor, ușor am aflat câte ceva unii despre alții și ne-am împrietenit. Copiii s-au
prezentat printr-un joculeț cu mingea la care au fost foarte receptivi și creativi, și
din care, pe lângă numele lor, am aflat că prietenii sunt foarte importanți pentru ei.

Așa cum vă imaginați deja, a urmat jocul vampirului. Unul dintre copii, primul în
rolul de vampir printre oameni, a reușit să îi contamineze pe toți ceilalți. Copiii au
fost încântați de joc și au tras apoi concluzii foarte interesante: când suntem diferiți
de ceilalți, vrem să fim acceptați și înțeleși; tindem să mergem mai ușor de partea
răului; dacă oamenii ar fi fost interesați de binele comun și ar fi fost uniți împotriva
vampirilor, s-ar fi putut apăra unii pe alții și ar fi învins.
Am continuat discuțiile și am făcut o listă de situații în care copiii cer sfaturi de la
un adult. Ne-am bucurat să aflăm că principalele persoane cu care vorbesc copiii
atunci când au o problemă sunt părinții. A urmat o oră de creativitate în care copiii
au desenat afișe cu mesaje anonime adresate adulților care urmau să vină la atelier
în a doua parte a zilei.
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La sfârșit, copiii au făcut un set de mesaje pentru adulți și am concluzionat că dacă
suntem uniți și ne ajutăm unii pe alții, suntem mai puternici. Ne-a părut rău să
încheiem această întâlnire, pentru că ne-a plăcut foarte mult să lucrăm cu ei. Și lor
le-a părut rău. Au fost foarte bucuroși că am mers în comunitatea lor și foarte greu
au acceptat să plece acasă după finalizarea atelierului. Cel mai mult le-a plăcut că
au simțit că această activitate este cu adevărat a lor și pentru ei, pentru că ei au
stabilit regulile și s-au comportat exact cum au simțit. Mulți dintre copii au deja
o viață complicată: o parte dintre ei au povestit că în timpul liber fac muncă în
agricultură sau își ajută părinții la treburile din gospodărie. Am avut în grup și copii
care au abandonat școala și care au grijă de frații mai mici.
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În timp ce noi abia terminam de lucrat cu copiii, adulții care urmau să participe la
întâlnirea de după-amiază ajunseseră deja. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să
îi invităm la expoziția cu desenele copiilor, care i-a pus pe gânduri și, pe unii dintre
ei, chiar i-a impresionat până la lacrimi. Ne-am prezentat și am început să povestim
despre proiectul nostru, despre traficul de persoane, apoi a urmat momentul de
vizionare al documentarului.

Secțiunea 3
După vizionarea filmului, am discutat despre primele impresii, despre riscurile
asociate traficului și despre cum pot fi părinții mai aproape de copiii lor pentru
ca aceștia să nu ajungă în situații de risc. Însă lucrul împreună nu a fost ușor. Mai
multe persoane considerau că fetele din film sunt responsabile pentru ceea ce li
s-a întâmplat și că, de multe ori, fetele sunt unicele vinovate pentru situațiile de
abuz sexual în care ajung să fie implicate. De altfel, diferențele care sunt făcute
între fete și băieții, în detrimentul fetelor, au fost evidente în comunitate.
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Părinții au stabilit că cea mai importantă este comunicarea deschisă în familie,
pe lângă aprecierea și încurajarea constantă a copiilor. Mai mulți dintre părinți au
început să plângă citind mesajele copiilor, mai ales pe cele în care copiii își rugau
părinții să nu se mai certe. Părinții au primit și o temă pentru acasă: ca primul lucru
pe care să îl facă atunci când își vor vedea copilul, odată ajunși acasă, să fie acela
de a-l îmbrățișa.
În comunitate, rolul nostru a fost să aducem informaţii noi despre ce se poate
întâmpla şi despre ce se întâmplă deja în realitate în legătură cu traficul de
persoane. În viitor, rolul adulţilor din comunitate va fi să împărtăşească mai
departe informaţiile către copii, într-o formă pe care ei s-o înţeleagă, dar şi către
alte persoane din comunitate și, nu în ultimul rând, să își susțină copiii astfel încât
riscul ca aceștia să ajungă într-o astfel de situație să fie cât mai redus.
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PLOIEȘTI
Lansarea cercetării și al treilea happening al campaniei

A doua zi, vremea mohorâtă şi ploioasă nu i-a descurajat pe ploieşteni, care au ieşit,
între reprizele de ploaie, la plimbare în Win Markt Grand Center. Ce de-al treilea
happening al campaniei noastre, după cele din Bucureşti şi Craiova, a adunat
curioşi de toate vârstele: părinţi cu copii, bunici cu copii şi mulţi tineri. Cei din urmă
au părut a fi foarte interesaţi şi ne-au mărturisit că vor să se implice activ în această
campanie.

Ploieştenii au aflat ce înseamnă traficul de persoane, care sunt factorii de
vulnerabilitate care cresc riscul de trafic şi, mai important, cum pot ei să protejeze
persoanele dragi de o astfel de situaţie. Au stat de vorbă cu echipa noastră, au fost
receptivi, au parcurs întreaga expoziţie de tablouri realizate de victime ale traficului
şi şi-au arătat interesul pentru a face voluntariat în cadrul campaniei.
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Am lansat cercetarea și la Ploiești și ne-am bucurat foarte mult să ne dăm seama,
încă o dată, că este considerată foarte utilă de către participanți și că este foarte
apreciată. După prezentarea rezultatelor, am dezbătut împreună subiecte precum
nevoia unei mai mari implicări a școlii în prevenirea fenomenului, prin organizarea
unor activități concrete, atât pentru copii, cât și pentru părinții lor. Informațiile pe
care profesorii și profesoarele le dețin în legătură cu traficul de persoane par să fie
încă reduse, de aceea este nevoie, în primul rând, de organizarea unor activități de
suport pentru profesori, care să înțeleagă cum pot să recunoască fenomenul și cum
pot susține elevele și elevii care au un grad crescut de risc. Un alt element important
în dezbatere a fost nevoia de a transmite informații în domeniu și părinților, astfel
încât aceștia, la rândul lor și împreună cu profesorii, să poată reprezenta un factor
de protecție important. Nu în ultimul rînd, colaborarea între instituțiile locale
pentru dezvoltarea și derularea unor activități eficiente de asistență a victimelor a
fost menționată drept esențială.
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Câteva din mesajele lăsate pentru victimele traficului de vizitatorii de la
Ploiești

Ateliere de lucru cu copiii, autoritățile și membrii
comunităților rurale
În timp ce în Ploiești o parte dintre noi prezentam expoziția cu picturile victimelor
și răspundeam întrebărilor vizitatorilor, încă două ateliere pentru copii aveau loc
în mediul rural. Și de data aceasta ne-am întâlnit la şcoala din comunitate. Dis-dedimineață, ne-am întâlnit cu un grup mare de copii, care mai de care mai activi
şi dornici să se facă auziţi sau remarcaţi. Ne-a plăcut foarte mult de ei și de data
aceasta! După ce s-au mai acomodat cu noi şi au văzut că pot avea încredere, au
început să se deschidă neaşteptat de mult. Ne-au povestit despre problemele şi
despre speranţele lor, despre persoanele cu care pot vorbi şi un pic și despre cât de
mult se încred în adulţii din vieţile lor.
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Nu uita că fetei tale nu îi dorești același viitor! Ai grijă de tine, ca să poți avea grijă
de ea!
Ai încredere în tine și nu te lasa bătută! Luptă pentru viața ta!
Să ai curaj să spui DA. Să ai curaj să spui NU.
Continuați! Munca nu vă va fi în zadar.
Nu pot să mă gândesc la ce ați pățit. Mă rog pentru voi să puteți trece peste, să
aveți putere. Nu renunțați. Viața continuă și puteți face multe.
Ai încredere în forța ta psihică. Și nu renunța chiar dacă pare foarte greu.
In viața aceasta cu toții avem de trecut peste greutăți, dar până la urmă trecem
peste toate. Asta e firea omului. Curaj.
Trecutul a fost dur cu voi. Prezentul poate fi altceva. Increderea este un lucru
prețios. Capul sus în continuare, știu ca nu este ușor.
Susțin cu tărie această campanie, îmi doresc o viață mai sigură, mie și copilului
meu. George
Iubiți-vă! Sunteți minunate!
Mult curaj! Ai încredere în forțele proprii și adu-ți aminte că ai dreptul sa spui “Nu”
când trebuie. Delly.
Ești mai puternică decât crezi! Ești frumoasă și ai forța interioară să-ți construiești
un viitor frumos. Nu-ți pierde speranța, continuă să crezi în tot ce-i bun și frumos
pe lumea asta.
Vă admir pentru faptul că ați avut curajul să spuneți: nu! Ajunge! Știu că v-a fost
îngrozitor de greu să trăiți o astfel de experiență și vreau să vă mulțumesc că ați
împartășit aceste povestiri, astfel încat alte fete tinere să nu treacă vreodata prin
ce ați trecut voi! O viață frumoasă, numai cu zâmbete! Anca
Speranța moare ultima. Sper să găsiți acele momente de liniște și gânduri curate
către un viitor mai bun. Paula

La jocul vampirului, Florin s-a oferit voluntar să fie primul vampir, pentru că este
atras de puterile care îi oferă independenţă. Mulţi copii nu s-au apărat şi foarte
puţini s-au aliat, asa că rapid au fost transformaţi toţi în vampiri. Muritorii care au
rezistat până spre sfârşit au spus că frica ne învaţă ce să facem atunci când suntem
în pericol. Copiii au încercat să compare vampirul cu alte probleme din viaţa
reală care i-ar putea ataca. În general, ar prefera să se descurce singuri cu situaţia
problematică, cu toate acestea depinde cât de gravă este situaţia, pentru că, dacă
este foarte gravă, atunci de aceea avem familie şi prieteni, pentru a ne sprijini la
greu.

Am aflat apoi despre motivele pentru care copiii ar ezita să vorbească cu adulţii
din viaţa lor. De exemplu, ne-au spus că au nevoie să știe că problema discutată
nu va circula mai departe, pentru că dacă toată lumea ar afla, acest lucru ar putea
aduce neplăceri pentru copil, ar putea fi stigmatizat sau izolat. Sau ar vrea să aibă
siguranţa că, dacă au făcut vreo boacănă, vor fi ascultaţi şi înţeleşi şi va exista
suficient de multă răbdare să nu fie consideraţi singurii vinovaţi, de exemplu într-o
situaţie conflictuală.
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Am continuat cu o oră de creaţie, în care copiii au desenat persoana din comunitate
pe care o consideră modelul lor. Ne-a impresionat faptul că mai mulţi copii au
ales să ilustreze o reţea de persoane importante pentru ei, cuprinzând prieteni şi
membri ai familiei. Alţi copii şi-au desenat mama, prietenul cel mai bun, dar mai
ales verişorii care au reuşit în viaţă.

Secțiunea 3

Ne-am luat rămas
bun de la copii
pentru că sosise
timpul întâlnirii cu
părinţii.
Sperăm
că le-a plăcut şi
lor la fel de mult
de noi cum ne-a
plăcut nouă de ei!
Adevărul este că
au menţionat că
le-ar plăcea să ne
întâlnim în fiecare
sâmbătă ☺
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La întâlnirea cu părinţii ne-am dat seama cât entuziasm a trezit proiectul nostru şi
posibilitatea de a discuta despre subiectul traficului la nivel local. Au venit părinţi
ai copiilor cu care am lucrat, dar şi multe alte persoane, la rândul lor părinţi: cadre
didactice din şcoală, directoarea şcolii, preotul din comunitatea alăturată, şi chiar
şi primarul localităţii. Fiecare a avut câte ceva de spus. Am început prin a da o
definiţie în grup la fenomenul traficului şi a identifica ce tipuri de trafic pot exista
şi am ascultat poveşti despre copii cu anumite probleme, care ar putea fi expuşi la
acest risc. După care am vizionat filmul documentar făcut de noi şi am continuat să
discutăm pe baza filmului.
Părinţii au realizat că ar fi nevoie ca adulţii să ofere mai multă încredere copiilor, să
îi accepte aşa cum sunt şi au observat că, dacă ar avea o comunicare mai deschisă,
copii ar simţi că adulţii comunităţii sunt mai aproape de ei. Dar au semnalat şi
o problemă: dacă părintele lucrează majoritatea timpului pentru a-şi întreţine
familia, atunci comunicarea poate fi afectată semnificativ. Tocmai din acest motiv,
ar trebui să ne pese mai mult de cei din jur, ca cetăţeni şi ca oameni, pentru că
responsabilitatea este de fapt pe umerii noştri, ai tuturor, pentru a preveni astfel
de probleme. Pentru că dacă nu întinde nimeni mâna, prăpastia dintre copilul cu
o problemă şi adulţii care l-ar putea ajuta devine şi mai mare. Părinţii au conturat
la final ca şi soluţii pentru prevenţie: comunicarea, responsabilizarea, desfăşurarea
unor activităţi potrivite vârstei.
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CLUJ
Lansarea cercetării și al patrulea happening al campaniei
Ce mult ne-a plăcut evenimentul de lansare a cercetării de la Cluj! Asta pentru că
am simțit foarte mult interes și multă valorizare a muncii noastre. Am avut sala
plină, dar pe lângă cei mulți prezenți, după întâlnire am primit multe întrebări și
solicitări, de la persoane interesate, care însă nu reușiseră să ajungă la lansare.
Foarte multe întrebări a primit și colega noastră din Italia, care a povestit despre
modul în care cercetarea a fost realizată la ei, dar și despre situația minorilor din
România care ajung să fie exploatați pe teritoriul Italiei.
Cu multă energie proaspătă, a doua zi am vorbit de dimineață până seara cu clujenii
care au trecut prin Iulius Mall, cu ocazia celui de-al patrulea happening din cadrul
campaniei noastre.

Noii noștri prieteni au fost, ca de fiecare dată, foarte interesați să afle mai multe
despre traficul de persoane. Cu unele persoane am discutat chiar despre cazuri
sau situații concrete pentru care aveau nevoie de o părere sau un sfat, cum ar fi,
de exemplu, cum poți verifica că o persoană sau o firmă care îți oferă un loc de
muncă în străinătate este de încredere. Cu părinții am vorbit despre cum își pot
proteja mai bine copilul, dar și despre modul în care pot aborda teme pe care le
considerau a fi mai dificile: tema sexualității, a abuzului și violenței, a relațiilor de
iubire sau a divorțului părinților. Cu adolescenții am insistat asupra riscurilor cele
mai frecvente de a deveni o victimă a traficului. Vizitatorii ne-au mai întrebat și cum
pot să acționeze dacă au o suspiciune legată de o persoană. Mai multe femei au
venit să vorbească cu noi despre experiențele lor personale de abuz și de violență.
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Secțiunea 3
Între momentele care ne-au rămas foarte puternic întipărite în minte a fost și cel
în care o vizitatoare ne-a povestit despre abuzurile sexuale pe care ea le-a trăit
în copilărie și ne-a rugat să facem campanii prin care să responsabilizăm adulții,
pentru că aceștia sunt cei care trebuie să fie responsabili într-o astfel de situație,
nu copiii. Și un bărbat tânăr ne-a povestit despre experiențele sale de abuz fizic în
copilărie și sexual în adolescență. Un tată singur, privind expoziția ne-a mărturisit
că uneori este agresiv verbal cu fetița lui și că, regăsind expresia fetiței sale speriate
în imaginile noastre, a decis să se schimbe din acel moment.
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Ne-am dat seama că în fiecare loc al campaniei în care am mers, am întâlnit oameni
deschiși, empatici și cu inimi mari. La fel a fost și la Cluj. Ca dovadă, vă sugerăm să
vă uitați printre mesajele pe care le-au lăsat pentru victime, în fotografiile și în lista
de mai jos!
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Câteva din mesajele lăsate pentru victimele traficului de vizitatorii de la Cluj

Ateliere de lucru cu copiii, autoritățile și membrii
comunităților rurale
În aceeași zi în care happeningul avea loc în Cluj, am ajuns într-o comună dintr-o
zonă verde și pitorească, în apropierea orașului. O comună cu oameni simpli și
frumoși, deși încercați de greutățile vieții. Câțiva copii sfioși ne așteptau deja la
școală și ne-au ajutat să rânduim totul până la începerea întâlnirii.
După ce s-au strâns toți copiii care veneau ba din comună, ba din mai multe sate
din apropiere, am făcut cunoștință cu ei și am schimbat primele zâmbete. Deși a
fost mai greu la început, le-am câștigat încrederea și au început să se deschidă și să
fie tot mai vorbăreți, mai cu seamă după ce s-au distrat pe cinste la jocul vampirului
afară, în soare. După ce și-au tras sufletul, am început să povestim și să tragem
concluzii legat de ce s-a întâmplat pe parcursul jocului.
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Trebuie să crezi că nu toată lumea e la fel! Că există lucruri bune, frumoase și
că într-o bună zi o să te bucuri și tu de ea. Să nu îți pierzi încrederea. E tot ce
contează.
Cere ajutor. Repede!
Sunteți speciale și valoroase la fel ca fiecare dintre noi. Aveți încredere și curaj.
Totul va fi bine!
Nu esti singură, de acum are cine să te protejeze de monștri!
Schimbă lucrurile pe care le poți schimba și învață din cele pe care nu poți să le
schimbi. Orice faci în viață, te schimbă.
Nu esti singură! Curaj!
Viața poate fi frumoasă. Alege să vorbești cu cei care vor să te ajute și ai încredere
în tine.
Mult curaj și încredere în forțele proprii, că viața se poate schimba în bine oricând.
Mult succes, copii!
Nu sunteți singure! Există și oameni care vă doresc binele și chiar doresc să vă
ajute. Lăsați-i! Știu că este greu după aceste experiențe inimaginabile pentru
unii și îmi pare atât de rău că ați trecut prin ele. Deși vă este greu să mai aveți
încredere, încercați! Și eu am reușit, deși nu am trecut chiar prin ce ați trecut voi,
și viața care părea doar întuneric și teamă, a început să merite trăită. Curaj! Știu
că veți reuși!
Continuați să vă povestiți viețile, pentru că doar astfel noi putem învăța să ne
ferim de nefericirile prin care ați trecut voi. Sunteți tari, pentru că ați trecut prin
atâtea și le-ați lăsat în urmă sau măcar încercați.
Nimeni nu te poate ajuta așa mult cum o faci tu din interior. Nu te da bătută!
Continuă să lupți, așa vei câștiga!

Marius, care a fost cel dintâi vampir, ne-a spus că a vrut să aibă acest rol pentru că
vampirii sunt creaturi puternice. Copiii au observat că nu s-au aliat împotriva răului
comun și și-au dat seama că este tot mai greu să fugi de pericole dacă numărul
relelor din jurul tău crește. În plus, au realizat că vampirii au fost foarte organizați
și au folosit tot felul de strategii pentru a câștiga, unele care au însemnat de fapt
chiar un joc necinstit. În schimb, oamenii nu au avut niciun fel de strategie, ceea ce
i-a ajutat să piardă. Așadar era important nu doar ca oamenii să fie uniți și vigilenți
pentru a face față pericolelor, dar să și gândească strategic pentru a preveni
infiltrarea răului.
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Deși în timpul jocului nu s-au gândit la
căi de a se apăra, copiii au spus că dacă
ar fi fost vorba de o situație periculoasă
din realitate, ar apela fără să stea prea
mult pe gânduri la sprijinul unui adult.
Când i-am întrebat la ce adult anume,
aproape toți au menționat un verișor,
un frate sau o soră mai mare, cu care
pot comunica mai deschis. După aceea,
i-am antrenat pe copii la desen, având
ca temă persoana din comunitate pe
care o consideră un model, iar la final am construit o comunitate din personajele
desenate. În plus, cei mici au stabilit o listă cu reguli pentru părinții lor, pe care noi
le-am comunicat-o la întâlnirea de după-amiază.

Secțiunea 3
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După-amiaza a urmat, așa cum ne-am obișnuit, întâlnirea cu părinții. „M-am gândit
că putea fi fetița mea!...” a spus una dintre mamele prezente după vizionarea
filmului nostru documentar cu mărturii ale victimelor traficului de persoane. Ne-a
povestit apoi despre dificultățile pe care le au părinții din comunitate odată ce
copiii lor pornesc spre Cluj, pentru a continua studiile la liceu, drumul putând fi plin
de peripeții și surprize neplăcute. Pe lângă acestea, în percepția părinților, mediul/
anturajul poate avea influențe negative puternice asupra copiilor.
Am vorbit mai mult despre cum în ziua de astăzi, copiii sunt bombardați cu tot
felul de informații din multiple surse, în special de pe Internet, pe care încă nu
au capacitatea să le filtreze. ”Nici noi nu știm cum să-i putem proteja...”, a spun
unul dintre participanți. De asemenea, părinții au spus că o problemă clară este
dimensiunea economică și impactul acesteia asupra relației părinte-copil – părinții
lucrează foarte multe ore peste zi și rămân cu puțin timp pe care să îl poată dedica
copiilor.
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TÂRGU MUREȘ
Lansarea cercetării și al cincilea happening al campaniei
Lansarea cercetării la Târgu Mureș a adus mai puțini participanți decât am fi sperat,
însă cei prezenți au arătat mult interes, deschidere și disponibilitate de colaborare
și implicare. Multe dintre discuțiile purtate au avut legătură cu posibilitățile de
probare a infracțiunii de trafic, precum și cu statutul de victimă și cu dificultățile
specifice legate de susținerea victimelor minore. Participanții erau de asemenea
interesați de gravitatea și frecvența fenomenului, precum și de modurile în care
putem responsabiliza toate persoanele și instituțiile care ar putea să aibă un rol în
prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Am cunoscut și o tânără în vârstă de 25 de ani, foarte interesată de riscurile la care
se expun cei ce pleacă la muncă în străinătate. Ea urma să plece în scurt timp în
Anglia, unde i se oferise o slujbă și a fost foarte interesată să obțină cât mai multe
informații despre cine i-ar putea acorda ajutor în caz de urgență.
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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A doua zi am înfruntat o căldură de foc în Piața Teatrului Național. Am încercat să
ne menținem hidratați, însă nu ne-a fost ușor. Mureșenii însă nu au fost descurajați
de căldura puternică și au participat la discuțiile despre riscurile traficului de ființe
umane cu specialiștii noștri. Mulți dintre ei aveau deja informații despre fenomen.
Un cetățean italian a fost extrem de interesat de subiect, discutând amanunțit
cu noi despre fenomenul de trafic în Italia și România. Ulterior a revenit însoțit
de o traducătoare care i-a citit/tradus toate textele din mărturiile victimelor și au
discutat mult asupra conținutului picturilor.

Ne-au impresionat mult
și alte două vizitatoare, o
mamă și fiica sa, de etnie
maghiară, care s-au oprit la
expoziție. Faptul că nu am
tradus mărturiile victimelor
în limba maghiară și că nu
am avut cu noi vorbitori
de limbă maghiară au fost
minusuri ale noastre în
organizare, de care ne-am
dat seama prea târziu. Însă
mama nu s-a lăsat cu una, cu
două: a petrecut aproape o
oră citind în românește și traducându-i fiicei sale mesajele și comentând cu aceasta
toate mărturiile victimelor. La final, mama a lăsat un mesaj pentru victime în limba
română în care spunea: ”Eu și fiica mea suntem alături de voi.”
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Câteva din mesajele lăsate pentru victimele traficului de vizitatorii de la Târgu
Mureș

Ateliere de lucru cu copiii, autoritățile și membrii
comunităților rurale
Sâmbătă am ajuns foarte devreme într-o comunitate aflată la nord de Tîrgu Mureș
– însorită și pașnică, cum au fost și oamenii pe care i-am cunoscut. Când au ajuns
copiii, ne-am dat seama că vor fi mult mai mulți decât ne așteptam, așa că am lărgit
cu bucurie cercul și am început să ne prezentăm.
Am jucat mai multe jocuri de încălzire, care i-au deschis și înveselit pe copii și neau permis să cunoaștem câte puțin despre fiecare. Le-a plăcut foarte mult jocul
vampirului, nu doar pentru că unii dintre ei își doreau să aibă poziția privilegiată
de vampir, dar și pentru că am ieșit afară, în soare, și am alergat prin iarbă, ceea
ce li s-a părut foarte distractiv. Nu am jucat și a doua oară, după cum s-a auzit o
solicitare, ci ne-am întors în clasă pentru a dezbate în detaliu impresiile lor despre
joc. Am ascultat diferite păreri: după cum spuneam, unii își doreau să aibă poziția
de vampiri, în timp ce alții își doreau cu înverșunare să rămână oameni. Dar nu toți
au reușit să facă față reprezentanților răului: ,,Am încercat să ne apărăm, dar erau
prea mulți...”. Ce a fost interesant este că un grup de 5-6 fete au rămas deoparte, au
coalizat și au supraviețuit. De ce? Din cauză că vampirii s-au temut să le atace. Fiind
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?

85

Secțiunea 3

Trecutul trebuie să rămână trecut. Toți trebuie să mergem înainte. Toți te susținem.
Nu vă descurajați. Capul sus.
Multă atenție înainte, dar și putere după!
Părinți, să vă iubiți copiii!
Suntem alături de voi! Vă dorim mult curaj!
Viața e o luptă grea. Multă sănătate și încercați să uitați prin ce ați trecut.
Imi pare rău dacă ai pățit așa ceva! Nu uita, vei putea deveni din nou stăpână pe
viața ta! Ești valoroasă! Ești frumoasă!
Cele întâmplate sigur nu se pot uita, dar nu sunt vina și rușinea victimelor. Pe voi
lumea vă așteaptă înapoi cu dragoste. Fiecare zi este un nou început! Multă forță,
speranță și încredere în Dumnezeu!
Ești mai importantă pentru “noi”, oamenii, decât crezi. Meriți mai mult decât
primești de la cei care te domină.
Acum ești o pasăre Phoenix. O să renaști din propria cenușă.
Continuați-vă educația și încercați să nu vă pierdeți încrederea în oameni. Există
și oameni buni!
Am ales, și rău, și bine! O parte din mine am lăsat-o în urma mea.
Să ai grijă de tine și putere să poți da un sfat celor care pot să facă aceeasi greșeala.
Curaj!
Aveți grijă de dumneavoastră.

atât de multe, au presupus că s-ar fi apărat între ele și au preferat să atace victimele
singuratice, care nu făceau parte din grupuri. Așa și-au dat seama cei mici că fiind
uniți, pot rezista mai bine provocărilor.
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”E prima dată când vin sâmbăta la școală și îmi place foarte tare!” ne-a șușotit la
ureche Mădă, o fetiță de clasa a 7-a.
Ne-am pregătit pentru atelierul de creativitate. După un brainstorming intens, din
care au rezultat mai multe nevoi pe care le-ar avea copiii de la adulți, au trecut la
treabă. Au avut ca temă realizarea unui afiș cu mesaje pentru adulții din comunitate,
pentru care au lucrat în grupuri. Au ieșit niște desene minunate în urma efortului
de echipă, pe care le puteți vedea în fotografiile de mai jos.

Secțiunea 3

Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?

87

Deși ne-ar fi plăcut să mai stăm împreună, a trebuit să încheiem întâlnirea, pentru
că urma după-amiaza cu adulții. Așa că i-am rugat pe cei mici să ne spună ce
părere au avut despre dimineața petrecută împreună: ,,M-am simțit bine, am făcut
activități frumoase.”; ,,A fost o plăcere, mulțumesc frumos!”; ,,A fost frumos, util și
distractiv, și sper să mai reveniți!”. Nu am plecat înainte de a-i cânta ,,La mulți ani!”
Sandei, care împlinea chiar atunci 14 ani ☺
După-amiaza, pe lângă părinți și bunici ai copiilor de dimineață, la întâlnire au
sosit și profesori de la școală. Participanții au fost impresionați de filmul nostru
documentar, chiar dacă fenomenul traficului nu le era necunoscut. Am discutat
impresiile lor, concluziile personale la care au ajuns după vizionarea acestuia,
despre riscurile pe care le-au recunoscut şi despre riscurile care cred că există în
viaţa reală, în comunitatea lor.
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O altă idee conturată a fost că în relația părinte-copil ar trebui să existe un grad
înalt de încredere: ,,Eu cu copiii meu nu-s mamă, sunt prietenă. Așa ar trebui să
fie.” Chiar dacă părinților le poate fi greu să petreacă mult timp cu copiii lor, de fapt
este mai importantă calitatea timpului petrecut și consecvența cu care părintele își
sprijină și încurajează copilul.
Principala concluzie a întâlnirii noastre a fost că părinții și profesorii trebuie să facă
un front comun pentru copii. În plus, fiecare ar trebui să fie atent la nevoile copiilor,
nu doar a celor proprii, ci și a altora din comunitate, pentru că numai unind forțele
i-am putea proteja cel mai bine.
Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Am discutat apoi despre influența anturajului, cât și despre nevoia unui psiholog
cu normă întreagă în școală, care să contribuie la identificarea și susținerea
emoțională a copiilor care ar putea fi în situații de risc.

TIMIȘOARA
Lansarea cercetării și al șaselea happening al campaniei
Cum să nu ne fi plăcut la Timișoara? Cercetarea a fost apreciată și discuțiile de după
prezentarea rezultatelor au fost cât se poate de interesante. Am povestit împreună
despre relațiile de familie disfuncționale și despre rolul lor în luarea deciziei de a
pleca de acasă a victimelor traficului și, în acest context, despre cum ar putea fi
prevenite astfel de situații. De asemenea, mai mulți participanți au adus în discuție
și rolul bisericii în prevenirea fenomenului de trafic și, așa cum s-a întâmplat deja
și în alte orașe în care ajunsesem până atunci, au existat multe întrebări legate
de modul în care se asigură asistență specializată și suport victimelor de origine
română exploatate sexual în Italia. Din nou, prezentarea rezultatelor cercetării
desfășurate în Italia chiar de către partenerii italieni a contribuit foarte mult la
succesul evenimentului.
A doua zi ne-am petrecut-o, desigur, la happening. Am cunoscut peste 300 de
timișoreni curioși, care s-au oprit să se uite la expoziția noastră de picturi și să afle
mai multe despre experiențele victimelor și despre traficul de persoane.

Am vorbit despre factori favorizanți, riscuri, profiluri des întâlnite ale traficanților
și, în foarte mare detaliu, despre ce să facem concret pentru a ne proteja mai
bine comunitatea de trafic, mai ales pentru a ne proteja copiii, de exemplu
prin comunicare, deschidere, prietenie și prin multă vigilență și mare atenție la
posibilele semne. Unii dintre trecători ne-au spus că abia acum, în acest context, au
aflat despre fenomen. Totuși, majoritatea vizitatorilor aveau informații anterioare
privind fenomenul de trafic. Unii dintre ei, din păcate, aveau chiar astfel de
experiențe personale. O femeie, invitată să privească lucrările victimelor, a refuzat
spunând că traficul este ”un lucru pe care noi îl știm bine, aici, la Timișoara” și că ”nu
mai vreau să aud, că am avut o situație de-asta și la mine în familie”.
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Am fost impresionați că, în discuțiile cu noi, multe persoane au menționat susținerea
pe care comunitatea o poate oferi.
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Câteva din mesajele lăsate pentru victimele traficului de vizitatorii de la
Timișoara
Viața merge mai departe, trecutul trebuie lăsat în urma, lumina e la capătul
tunelului, e departe, dar… Este acolo, există. Curaj.
Îmi pare rau pentru tot ce-a trebuit să-nduri, totul pornind de la persoane
apropiate.
Aș vrea să crezi în tine și să știi că ești specială. De acum poți avea o viață fericită!
Am fost victimă a violenței domestice și acum sunt fericită, după ce am plecat!
Suntem alături de voi și vom încerca să îi oprim.
Noi nu putem spune că înțelegem; doar după ce treci prin ce ați trecut voi poți
spune că “am înțeles”. Dar chiar dacă nu înțelegem durerea, etapele disperării
prin care ați trecut, suntem alături de dumneavoastra în lupta cu amintirile și
“balaurii”!
Am un caz și eu, este destul de greu să treci peste, dar noi vă susținem! Zâmbiți!
Din păcate, unele tinere nu mai au parte de copilarie, adolescență. Să privească
totul ca pe un vis urât și să meargă mai departe. Fruntea sus. Felicitări pentru
campanie!
Vă iubim!
Ai toată viața înainte și meriți să trăiești frumos!
Aș vrea să vă rog ceva: să nu mai abuzați copii și femei. Ana.
Aveți grijă de copiii voștri.
M-a impresionat mult expoziția. Este un exemplu care trebuie urmat.
Dacă n-ar fi violența, viața ar fi mult mai frumoasă!
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Ateliere de lucru cu copiii, autoritățile și membrii
comunităților rurale
Tot sâmbătă, în timp ce se derula în Timișoara happeningul, am mers și în sate.
Aici ne-am întâlnit cu copiii, ne-am prezentat, ne-am jucat, iar cei mici, la ora de
creativitate au transmis mesaje adulţilor.

Secțiunea 3
Copiii din comunităţile timișene au fost un pic mai retraşi decât ne-am fi aşteptat,
mulţi dintre ei au ezitat să comunice cu noi. Ne bucurăm că în cele din urmă au
reușit să se deschidă și să își exprime nevoile prin intermediul desenelor: din
tablourile celor mici a reieşit că-şi doreau foarte multă atenţie, iubire şi prezenţa
părinţilor. Foarte mulți părinți erau plecați de ani de zile la muncă în străinătate.
Chiar și așa, deși sunt foarte departe și prea puțin parte din viața lor, când i-am
întrebat pe copii în cine au încredere, foarte mulţi dintre cei mici i-au menţionat pe
părinţi. Tot din poveștile lor am aflat și că o parte dintre copii aveau, pentru vârsta
lor, mult prea multe responsabilităţi specifice adulţilor.
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În partea a doua a zilei, am povestit în cele trei locații cu adulţii ce presupune traficul
de persoane, care sunt riscurile la care pot fi supuşi copiii şi cum îi pot proteja. La
întâlniri au fost prezenţi părinţi ai copiilor şi alte persone din comunitate. Mulți
dintre părinți au avut reacții foarte puternice la vizionarea filmului nostru și, din
nefericire, pe unii dintre ei filmul i-a atins atât de mult și pentru că au recunoscut
asemănări cu alte situații de trafic de persoane pe care le cunoșteau.
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CONSTANȚA
Lansarea cercetării și al șaptelea happening al campaniei
Penultima lansare a cercetării și penultimul nostru happening au avut loc la
Constanța. Și de data aceasta rezultatele cercetării noastre au fost apreciate și
considerate foarte utile de către participanții prezenți la eveniment, care au fost
foarte interesați să afle și perspectiva unei țări de destinație asupra fenomenului,
precum și modalitățile utilizate în Italia în combaterea traficului de persoane și în
oferirea de asistență victimelor, în special victimelor de origine română.
La happening, am întâmpinat mulți vizitatori curioși să vadă expoziția noastră,
plasată chiar în Tomis Mall, pe baza căreia am pornit discuții despre traficul de
persoane, experiențe adevărate de viață sau situații de risc. Foarte puțini dintre
participanți aveau informații mai bogate despre trafic, majoritatea, chiar dacă
auziseră vorbindu-se despre acest fenomen, nu îl considerau ca având relevanță
pentru ei. Ne-am întâlnit și cu vizitatori circumspecți, care ne-au întrebat încă de
la început: ”De ce ați organizat expoziția asta, chiar credeți că veți schimba ceva?”

Până la finalul discuției,
indiferent
dacă
știau
deja sau nu ceva despre
trafic, vizitatorii erau, în
majoritatea lor, impresionați
să afle despre dimensiunea
și complexitatea acestui
fenomen. Am stat de vorbă
cu oameni care aveau
desaga plină cu povești:
am aflat și despre situații
concrete de trafic sau despre
situații de risc ridicat, pentru
care ni s-a cerut sfatul.
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Câteva din mesajele lăsate pentru victimele traficului de vizitatorii de la
Constanța

Ateliere de lucru cu copiii, autoritățile și membrii
comunităților rurale
Ce credeți că am mai făcut în sâmbăta aceea? Desigur, ne-am împărţit în 3 echipe,
ca de obicei și, în timp ce una a rămas în oraş pentru happening, alte două au
plecat către comunităţile rurale. Am ajuns un pic mai devreme și am aranjat toate
scaunele din sală în cerc, pentru a comunica mai uşor.
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Fiți puternice! Suntem alături de voi ☺
Discută cu familia despre ce ți se întâmplă!
Oricine merită o a doua șansă. Ai încredere și vei reuși. O să fie bine!
Să treceți peste asta și să nu vă mai uitați în urmă.
Drumul tău nu trebuie să se oprească aici! Poți avea un viitor mai bun!
Iți poți reface viața. Ai încredere! Niciodată nu este prea târziu pentru a o lua de
la capăt!
Ai puterea să spui nu! Niciodată nu este prea târziu. Luptă pentru visul tau zi de zi!
Acum știi că viața nu este întotdeauna roz. Acum ești însă mai puternică, mai
pregatită. Nu te lăsa doborâtă!
Dincolo de toate grijile și necazurile, rămân iubirea și speranța. Iți doresc să nu le
pierzi niciodată!
Suntem alături de tine!
Ce nu te doboară, te face mai puternic. Curaj!
Vă doresc numai sanatate și toate cele bune și sper să puteți trece peste tot cu
bine și să aveți o familie adevărată, așa cum meritați.

La început, şi-au făcut apariţia câteva feţite. Apoi, rând pe rând, au intrat în clasă
toţi copiii. Am făcut cunoştinţă, ne-am jucat de-a vampirul şi cetătenii; și aici am
observat, pentru a câta oară, că există o atracţie a copiilor către rolul de vampir ☺
Toţi îşi doresc să devină vampiri la început, pentru că “este mai uşor să ataci decât
să te aperi”. Alexandra s-a oferit să joace rolul vampirului. După ce le-am explicat
regulile, vampirul a trecut la atac. Majoritatea copiilor au aplicat o strategie: erau
aşezaţi pe scaune, cu coatele la spate, astfel încât să nu fie atinşi şi să se transforme şi
ei în vampiri. Până la urmă, însă, toată lumea a fost infectată de virus şi am oprit jocul.
În a doua comunitate, Sanda, care se oferise voluntară pentru rolul vampirului şi-a
lărgit destul de repede echipa de vampiri. La un moment dat, în timpul jocului
rămăseseră doar 4 muritori într-o parte a clasei şi 15 vampiri pregătiţi să îi atace, în
cealaltă parte a clasei. Când şi-au dat seama cât de vulnerabili sunt, muritorii şi-au
unit forţele şi s-au grupat spate în spate, să le crească şansele de supravieţuire. Am
discutat apoi despre această strategie şi copiii au concluzionat că, dacă şi-ar fi unit
forţele mai din timp, ar fi reuşit să îi facă faţă Sandei. Făcând paralele cu probleme
din viaţa reală şi vorbind despre influenţele negative pe care unii oameni le pot avea
asupra altora, copiii au început să ne povestească un caz concret din comunitate.
După această discuţie grea, am vorbit cu copiii despre modelele lor din comunitate.
A fost prima comunitate în care au fost menţionaţi profesorii într-un număr atât
de mare! Ne-am dat ulterior seama de ce, într-adevăr profesorii lor sunt oameni
deosebiţi! Cam o treime dintre copii au menţionat un membru al familiei: mama,
sora mai mare, mătuşa. Un moment emoţionant a fost acela în care o fetiţă a spus
că modelul său este mămica unei prietene, pentru că are grijă de fiica ei, o iubeşte,
o ascultă, îi dă sfaturi şi discută deschis orice problemă.
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Secțiunea 3
Am făcut o paralelă cu viaţa reală, le-am explicat că vampirul poate să reprezinte o
persoană care le-ar putea face rău, iar ei s-au gândit la modurile în care ar putea să
se protejeze și să fie protejați.
Am vorbit şi despre persoanele de încredere, cu care cei mici pot vorbi deschis.
Majoritatea a ales-o pe dirigintă. De ce? Pentru că “este tânără şi ne înţelege mai
bine nevoile. Vorbim orice cu ea”, ne-au mărturisit. Doar câţiva copii au ales părinţii.
Apoi a urmat partea creativă a întâlnirii. Copiii au desenat mesaje cu nevoile lor
pentru adulţii din comunitate. Am realizat împreună un top:
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Și în cealaltă comunitate copiii au fost bucuroşi să deseneze şi au inclus pe afişele pe
care le-au făcut mesaje pentru adulţii din comunitate. Redăm mai jos topul primelor
3, realizat în urma votului celor mici:
1. Nu avem nevoie de violenţă.
2. Mamă, ai grijă de mine.
3. Nu ne stricaţi copilăria.
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Deşi atunci când ne-am întâlnit, copiii erau deja în vacanţa de vară, până la finalul
întâlnirii au fost atât de încântaţi încât nu au mai vrut să plece. Ne-am luat cu greu
la revedere şi am fugit la întâlnirea cu adulţii..

La întâlnirile cu adulții din comunitate, am vizionat împreună filmul cu mărturiile
victimelor, iar după vizionare am început să discutăm despre cum îi putem proteja
pe copii de oamenii care le pot face rău. Apoi, le-am arătat desenele copiilor şi
nevoile lor.
Toţi au fost de acord că trebuie să le acorde copiilor mai multă atenţie. Prima reacţie
a părinţilor a fost de teamă pentru proprii copii, la înţelegerea metodelor subtile ale
traficanţilor de a-şi recruta victimele, folosind manipularea și vulnerabilitatea lor.
Adulţii au subliniat că problema principală sunt clienţii, cererea. La final, au spus
că comunitatea ar trebui să fie mai legată, pentru a preveni astfel de situaţii şi că ar
trebui să întărim încrederea de sine a copiilor, să le imprimăm curajul de a veni cu
iniţiative, să se simtă încrezători în forţele proprii.
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IAȘI
Lansarea cercetării și ultimul happening al campaniei
Ne credeți sau nu, pentru noi să știm că evenimentele de la Iași sunt de fapt ultimele
evenimente din campanie a fost foarte dificil. După toată munca realizată, după tot
timpul petrecut împreună, după toate experiențele de povestit cu oamenii, chiar
și după toată oboseala și după toate drumurile, am simțit foarte multă tristețe pe
drumul înapoi către București. Mai ales că ultima zi a campaniei a fost și ultima zi a
proiectului AnimaNova.

A doua zi, la happening, a fost minunat. Am încheiat campania și proiectul cum
nu se poate mai bine: întâlnirea cu ieşenii din Iulius Mall a fost grozavă! În Iaşi,
numărul vizitatorilor a fost simţitor mai mare decât în celelalte oraşe în care am
ajuns. Ne-am bucurat să le povestim celor prezenţi despre rolul campaniei noastre,
dar şi despre riscurile traficului de persoane şi despre cum pot ei să-i protejeze pe
cei dragi.
Chiar în fața expoziției noastre, a fost tot timpul deschis un mic stand cu pastramă
și cârnați. Cred că ne-am adus vizitatori unii altora, pentru că nu o dată ni s-a
întâmplat ca un cumpărător de pastramă să se oprească și la expoziția noastră și
invers. Însă cel mai frumos moment a fost când doamna care se ocupa de vânzarea
cârnaților ne-a rugat să fim puțini atenți la ce se întâmplă la standul ei, câtă vreme
ea a mers să vadă expoziția noastră ☺
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Lansarea cercetării la Iași a fost încă o confirmare pentru noi. Participanții ne-au
spus cât de importantă este pentru munca lor abordarea fenomenului de trafic
și din alte perspective decât din cele cantitative: ”Noi avem nevoie să știm și ce e
dincolo de cifre, care e realitatea din spatele cifrelor. De-aia mi-a plăcut foarte tare
modul în care ați prezentat voi..”, ne-a mărturisit una dintre persoanele prezente.
De asemenea, ne-a bucurat mult interesul foarte mare al unor psihologi din cadrul
DGASPC față de subiect în general, și față de rezultatele cercetării și abordarea
psihologică a vulnerabilității victimelor în special.

Unul dintre cele mai puternice momente din timpul campaniei a fost acela în care
o femeie tânără, după ce a parcurs o parte a expoziției, a revenit la noi plângând și
ne-a povestit despre abuzul sexual pe care l-a trăit toată copilăria din partea tatălui
ei. ”Nu pot sa citesc până la capăt tot ceea ce povestesc fetele astea, mi s-a întâmplat
și mie...este exact cum mi s-a întâmplat”, ne-a spus printre lacrimi femeia, care acum
încerca din răsputeri să își protejeze copiii de abuz și violență. Un alt moment cu
mare impact asupra noastă a fost povestea unei alte femei, de aproximativ 50 de
ani, fostă profesoară, care ne-a relatat despre experiența sa de exploatare prin
muncă în Cehia.
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Câteva din mesajele lăsate pentru victimele traficului de vizitatorii de la Iași
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Chiar dacă nu se vede, sunteți înțelese și încercăm cât putem să vă sprijinim.
Nu e vina ta că s-a întâmplat așa. Poți trece peste asta. Nu ești singură!
Vă iubim și vă respectăm, trăim prin a greși, dar am vrea să nu vă greșim niciodată,
prin a vă privi altfel. Vă stimăm.
Vă apreciem pentru curajul vostru! Vă sprijinim în orice decizie ați lua! Curaj!
Ai dreptul să-ți refaci viața. Poți face asta!
Să nu-ți fie rușine. Povestește-le și celorlalți prin ce ai trecut ca să le deschizi ochii.
Incearcă să-ți continui viața cu mai multă încredere.
Iți doresc să ai curajul să mergi înainte, să depașești această experiență tragică și
să încerci să mai ai încredere în oameni.
Nici nu vă dați seama de tăria pe care o aveți în caracterul vostru ca oameni… asa
cum mulți alții nu au… Să știți că aveți multe persoane care sunt alături de voi!
Viața ta este importantă și contează!
Dacă ați reusit să treceți peste o asemenea situație traumatizantă… înseamnă că
veți reuși tot ce vă propuneți!
Privește în sus, dacă ai scăpat din asta, înseamnă că ești o persoană foarte
puternică, deci mergi înainte și găsește lumina care să te orienteze către o altă
viață.
Fiț mândre de voi! Reprezentați un exemplu pentru restul lumii!
Vă mulțumim că ne-ați povestit despre coșmarul vostru, nu avem cuvinte de
mulțumire. Ați avut un curaj imens de a vă reaminti acest necaz. Dumnezeu vede
tot și va avea grijă de cei care v-au făcut rău.
Dacă aveți părinți buni, ascultați povețele lor, iubiți lucrurile valoroase în viață și
mergeți la școală.
Să fiți mereu curajoase și tari pentru că oricat de nedreaptă este viața cu noi,
odată o să fim fericiți și nu o să mai scăpăm de această fericire. Vă respectăm mult
și suntem alături de voi.

Ateliere de lucru cu copiii, autoritățile și membrii
comunităților rurale
Ce tristețe să jucăm ultima oară în campania acesta vampirul ☺ Dar a fost frumos
și s-a încheiat foarte frumos: nu ne așteptam la un astfel de final al campaniei, cu
două întâlniri pline de râsete, gingășii ale copiilor și atitudini foarte deschise ale
părinților.

Am fost întâmpinați de mulți copii în ambele comunități, fapt pentru care chiar
ne-am simțit recunoscători, având în vedere că am fost chiar la începutul vacanței
de vară! Jocurile de socializare prin care ne-am cunoscut au reușit să îi mai scoată
pe unii dintre copii din timiditate și să îi deschidă pentru următoarele activități. Am
mai aflat câte puțin și despre pasiunile și visele lor. Le-a plăcut mult jocul cu vampirii
și nu se așteptau să se poată trage atâtea concluzii interesante din modul în care
au abordat jocul, care i-a învățat importanța luptei într-o echipă unită împotriva
amenințărilor.
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Copiii au avut multe mesaje de transmis adulților, așa că am făcut topuri prin care să
reiasă care sunt cele mai importante. Redăm mai jos unul dintre topuri:
1. Avem nevoie de sprijin, ajutor, susținere și iubire.
2. Vrem ca părinții noștri să fie mereu lângă noi.
3. Nu exploatați copiii.
4. Avem drepturi.
5. Vrem să fim ascultați.

Sec țiunea 3 - Cum a fost implementată campania ?
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Apoi, am rămas foarte impresionați de desenele lor, pentru că au fost deosebit de
creativi și de spontani. Cel mai des întâlnit model pe care l-au desenat a fost mama
sau tatăl, alte rude și am întâlnit și copii care au declarat că doresc să fie propriul
model.

Și cele două întâlniri cu adulții au fost deosebite. Am întâlnit mulți părinți preocupați
de copiii lor și de problemele altor copii din sat, un primar dedicat comunității, un
director de școală cu o abordare modernă și nonconformistă privind educația și
dezvoltarea personală a copiilor.
După vizionarea filmului nostru documentar, am pornit discuții pe cinste, dezbătând
multe aspecte legate de trafic și de siguranța copiilor în comunitățile respective.
Am discutat despre posibile riscuri de a deveni victimă: problemele în familie sau
familiile dezorganizate, lipsa unei persoane de încredere, perspective slabe de viitor.
La întâlniri s-a menționat și că rolul părinților este primordial în dezvoltarea
copilului. Motiv pentru care ar fi mult de lucrat și cu părinții, de exemplu în cadrul
unor cursuri de parenting, pentru că nu ne naștem părinți și poate unii dintre noi nu
au avut parte de cele mai bune modele, ca și copii. Așadar, ar trebui să alocăm timpul
necesar pentru a ne dezvolta ca părinți și pentru a învăța cum să ne cunoaștem mai
bine copiii. De asemenea, a fost identificată importanța relației părinte – profesor:
profesorii, petrecând mult timp cu copiii, pot să observe dacă se petrec anumite
schimbări: unirea forțelor adulților din comunitate este esențială pentru binele
copiilor.
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Ce a mers bine în campanie,
ce am face diferit?
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Am făcut, fără modestie, foarte multe lucruri. Împreună cu Ana, imaginea campaniei
noastre, care ne-a însoțit peste tot. Au fost multe persoane în campanie, care ne-au
susținut, ne-au ajutat, ne-au fost aproape. Cu multă teamă de-a nu uita pe cineva,
muțumim din tot sufletul următorilor (doar câteva persoane din cele numeroase
care s-au implicat în campanie:
Alexandra
Coco
Cristina
Cătălina
Claudiu
Dana
Dana
Emiliana
Eva
Federica
Florin
Gabriella
Gina
Irina
Julia
Linda
Livia
Louis
Maria
Mihai
Mihai
Monica
Raluca
Roxana
Vincenzo
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Sec țiunea 4 - Ce a mers bine în campanie, ce am face diferit?
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Reușitele principale ale campaniei
Să ne lăudăm mai întâi ☺ Ca urmare a campaniei AnimaNova, ”Protejează-i pe cei
dragi!”, am reușit să:
elaborăm, publicăm și lansăm cercetarea ”Speranțe, la vânzare”
organizăm 8 întâlniri de lansare a cercetării, la care au participat 340 de persoane
care lucrează în domeniu sau în domenii conexe
realizăm și lansăm filmul ”Speranțe, la vânzare!”, bazat pe 7 povești ale victimelor
și pe mărturii ale familiilor acestora
organizăm 8 evenimente pentru publicul larg în orașe din țară, cu un număr de
aproximativ 3000 de persoane
organizăm 16 evenimente în mediul rural, la care au participat 730 de persoane,
dintre care 430 de copii și 300 de părinți și autorități.
Aceștia au fost numai beneficiarii noștri direcți. 800.000 de persoane au fost atinse
de mesajele media!
Ce a mers bine în campanie?
am reușit să vorbim cu oamenii direct, nemediat, am putut răspunde la întrebări
generale sau am oferit sprijin punctual
am avut în echipa noastră de campanie persoane care lucrează în mod direct cu
victimele traficului de persoane
am mers în comunități rurale; în majoritatea acestora, astfel de intervenții nu
mai avuseseră loc niciodată
am lucrat, în toate evenimentele campaniei, foarte interactiv, foarte aproape de
oameni și împreună cu ei
am fost foarte motivate și motivați, de-asta am rezistat atât de bine oboselii,
drumurilor interminabile, durerilor îngrozitoare de picioare dupa minim 10 ore
de stat în picioare la fiecare happening
am strâns informație cât pentru o viață de om, pe care vrem să o transformăm
mai departe în intervenții atât de necesare.
Ce am face diferit?
am prelungi durata happeningurilor, inclusiv la cererea vizitatorilor, care ne-ar
fi dorit în orașul lor cel puțin 3 zile, pentru că doreau să trimită și cunoscuții să
povestească împreună cu noi și să vadă expoziția
am merge de mai multe ori în mediul rural, pentru că ne-am dat seama cât de
mare este nevoia unui astfel de contact, în special pentru copii
am ține cont mai bine de nevoi specifice locului în care mergem (ex: am aduce
cu noi vorbitori de limba maghiară, am traduce mărturiile victimelor în limba
maghiară)
am face happeningurile mai degrabă în spații deschise (parcuri, piețe), decât în
spații închise (mall-uri)
La final, dorim să vă mulțumim că ne-ați urmărit! Dacă vreți să luați pulsul
campaniei direct de la sursă, vă rugăm să ne contactați! Ne bucurăm să împărtășim
tuturor experiența noastră și să susținem orice organizație care dorește să inițieze
o campanie de prevenire! Cu cât mai multe campanii, cu atât mai bine!
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