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Imaginile utilizate în această broșură au fost realizate de victime ale 
traficului de persoane aflate în programele de asistenţă oferite de 
o organizaţie neguvernamentală din București. Citatele introduse 
în text sunt preluate din interviuri cu victime ale traficului de 
persoane, cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale și ai 
instituţiilor guvernamentale care lucrează cu victime ale traficului 
de persoane. Interviurile au fost realizate în cadrul unei cercetări 
privind evoluţia traficului de persoane în perioada 2007-2011, 
coordonată de către CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în 
cadrul proiectului „Integrare pe piaţa muncii pentru persoanele 
traficate”.



DacĂ aceastĂ ÎntâÂmplare ar FI povestitĂ de fetiţȚa 
ta sau de o altĂ fetIȚĂ care ţi-e dragăĂ cum ar arăĂta 
fiFInalul povEȘtii?

Fetiţa pe care ceilalţi nu o auzeau
Erau balauri la mine-n cameră. Se ascundeau sub pat sau le zăream capetele când 
deschideam dulapul. Mă luptam cu ei, dar uneori reușeau să mă atingă și atunci îmi 
pierdeam din puteri. Odată am ţipat cât am putut, dar mami și tati nu m-au auzit. Nu 
știam ce să fac. M-am luptat singură cu ei mai multe ore, dar până la urmă au reușit să 
mă prindă.

Fetiţa pentru care ceilalţi îndepărtau balaurii
Erau balauri la mine-n cameră. Se ascundeau sub pat sau le zăream capetele când 
deschideam dulapul. Mă luptam cu ei, dar uneori reușeau să mă atingă și atunci îmi 
pierdeam din puteri. Odată am ţipat cât am putut și atunci au venit mami și cu tati și 
m-au prins fiecare de câte o mână. Mami le-a chemat și pe Lili, sora ei, și pe bunica, iar 
tati l-a chemat pe nenea Gelu de la muncă și pe tatăl Ancuţei, vecina mea. De atunci 
balaurii nu au mai venit niciodată, pentru că au aflat că eu nu sunt niciodată singură. 

Adolescentele și tinerele sunt cele mai expuse riscului de a fi victime ale traficului de 
persoane pentru exploatare sexuală. Dacă fetiţa ta s-ar lupta cu balaurii, tu ai auzi-o? Știi 
să o asculţi chiar și atunci când nu știe cum să-ţi vorbească? Dacă ești lângă ea, va simţi 
acest lucru și la 6, și la 16, și la 26 de ani - la orice vârstă! 

Pentru ca tu să înţelegi cât mai bine poveștile tinerelor care au fost victime ale traficului 
de persoane, le-am întrebat despre asta chiar pe ele și pe cei care le-au fost alături după 

acest coșmar. Astfel, îţi putem arăta ce au trăit, în 
cuvinte simple sau în imagini.

Prin urmare, te invităm să afli istoriile fetelor care 
s-au luptat singure cu balaurii. Descoperă cine 
sunt monștrii care le ameninţă, cum poţi să citești 
dincolo de măștile lor și cum să le protejezi mai 
bine pe cele pe care le iubești! Aceleași pericole 
le-ar putea ameninţa pe fetiţa ta, pe sora ta, pe 
vecina ta, pe colega ta de bancă, pe nepoata ta, pe 
prietena ta cea mai bună sau, cine știe, poate chiar 
pe tine.

PROTEJEAZĂ-I
PE CEI DRAGI!

1



De ce sunt ȘI pentru tine aceste 
informaţȚii?
Momente dintr-o viaţă
La 11 ani trece în clasa a V-a, face mai multe materii la școală și se 
desparte de învăţătoare. La 12 ani vrea să se facă doctoriţă. La 13 ani, 
e fană și și-a tapetat camera cu afișe. La 14 ani, își face primul buletin. 
La 15 ani, se luptă cu coșurile și visează la majorat. La 16 ani, dă prima 
petrecere cu băieţi. La 17 ani, se îndrăgostește nebunește (din nou), el 
o place pe Lavinia (din nou), suferă îngrozitor. La 18 ani, se gândește că 
vine bacu’. La 20 de ani, i-ar plăcea să se mute de acasă. La 22 de ani se 
angajează. La 25 de ani își vopsește părul mov.

Momente dintr-o (altă) viaţă
Lucrurile ar putea, însă, să stea și altfel. La 12 ani, să își dorească să se 
facă doctoriţă când o să fie mare, la 14 ani să-și facă buletinul, însă la 
16 ani să fie scoasă ilegal din ţară și vândută în Spania sau în Italia. Sau 
chiar să rămână aici, să fie traficată în România. Vârsta fetelor exploatate 
sexual scade de la an la an. Sunt din ce în ce mai tinere, sunt din ce în ce 
mai multe. Marea majoritate a minorelor traficate are între 14 și 17 ani.

2



În fiecare an, din România pleacă fete și femei tinere care ajung 
să fie exploatate sexual în vestul și nordul Europei. În anul 2010, 
482 de tinere au fost exploatate sexual, dintre care 226 de minore. 
În primele 6 luni ale anului 2011, 253 de tinere au fost exploatate 
sexual; dintre ele, jumătate au fost minore1.

Le-am întrebat pe cele care au trăit aceste povești de groază ce le-ar 
fi ajutat să nu ajungă acolo, ce le-a lipsit. Ne-au spus că le-a lipsit să își 
simtă aproape mama, tatăl, le-au lipsit prietenii, sentimentul că sunt 
importante pentru ceilalţi și că sunt iubite. Multe dintre ele au trecut 
prin situaţii de abuz fizic, au fost martore ale violenţelor între membri 
ai familiei, au trăit experienţe dificile și/sau foarte stresante, cum ar fi 
moartea timpurie a unui părinte sau îmbolnăvirea gravă a acestuia, 
provin dintr-un mediu sărac sau au fost nevoite, copii fiind, să facă 
munci grele pentru a contribui la susţinerea materială a familiei.

Însă fetele exploatate nu provin numai din familii dezorganizate, 
violente sau neglijente. În ultimii ani, traficanţii și-au construit noi 
metode de atragere a victimelor. Pot profita de orice vulnerabilitate 
și de orice moment în care relaţia cu familia trece printr-un moment 
mai greu, fie că vorbim de dificultăţi de comunicare sau de absenţa 
părinţilor.

Acest material este pentru tine dacă ești părinte, bunic/ă, 
unchi sau mătușă sau orice altă persoană importantă în 

viaţa unei tinere. Ajut-o să se simtă acasă!

1 Sursa: Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, www.anitp.mai.gov.ro
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M[ĂȘtile În spatele cĂărora se pot 
ascunde monȘtri

Ei sunt cei pe care i-am numit monștri. Sunt cei care-i tratează pe alţii 
drept prăzi, sclavi sau obiecte. Te pot face să crezi că sunt oameni 
obișnuiţi sau, mai rău, oameni deosebiţi. Însă tot ceea ce își doresc este 
să câștige încrederea celor care ar putea să le cadă în plasă. 

Pentru asta, sunt dispuși să fie atenţi, răbdători, să ofere garanţii, să 
asculte, să sară în ajutor, să povestească despre succesele altora și 
despre cât de mult ar merita și victima pe care o vizează să ajungă în 
acel loc. Să sădească speranţa că o să fie bine până la urmă și uite, atunci 
când nimeni nu a crezut în ea, a existat totuși în preajma ei cineva care a 
văzut-o cu adevărat. 

Ei sunt actorii care au la îndemână una sau mai multe măști, pe care le 
pot schimba într-o clipă. Pot să joace un singur rol sau pot să facă tot 
filmul. Din iubitul perfect, se pot transforma în vânzătorul fără milă sau 
în călăul cel mai crud. 

Uneori e foarte greu să îi recunoști. Pot fi atât bărbaţi, cât și femei, pot 
fi rude și persoane apropiate, pot fi partenerii de cuplu, pot fi prieteni, 
cunoștinţe sau străini. Pot avea vârste diferite. Pot să joace numai rolul 
de intermediar, fiind plătiţi de reţeaua de traficanţi pentru „munca” de a 
„găsi” victimele potrivite, pot să intervină numai atunci când fac reclamă 
unui loc de muncă „foarte bun” sau când o fac pe ea să creadă că a găsit 
iubitul perfect. Sau pot să o și vândă, fără milă, altor monștri.
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Iubitul perfect
Poate ai mai auzit despre iubitul perfect. Într-un film recent, i se mai 
spune și Lover Boy. Odată ce și-a găsit victima, el investește timp și efort 
în a o convinge despre dragostea lui, despre intenţiile lui bune, despre 
sinceritatea lui, despre faptul că el o vede, o apreciază, are grijă de ea, 
o dorește în viaţa lui, dorește să întemeieze o familie cu ea, o iubește, 
o ascultă, o valorizează, o cunoaște cu adevărat, îi este sprijin la greu. 
Desigur, el este cel care va face ca totul să fie mai ușor în doi, cu care va 
construi căminul de vis. În tot acest timp, speculează posibilele tensiuni 
din familia fetei sau contribuie la apariţia lor, iar el îi spune exact ceea ce 
vrea să audă, îi dă sentimentul de siguranţă. 

Ce zice și ce face falsul Iubit Perfect

„Nu te merită părinţii tăi, nu au încredere în tine, nu te apreciază. 
De ce să stai să înduri umilinţele astea? Mai bine hai în Spania, 
lucrăm și ne facem noi viitorul nostru.”

„Pune foarte mult accent pe lucrurile pe care fetele le simt, de care 
au nevoie: ești foarte specială, ești minunată, ești cea mai grozavă!”

„El este cel care, dacă ai o problemă 
la 3 noaptea, vine și povestește cu 
tine”
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Angajatorul “serios”

Cel care se ascunde sub masca angajatorului serios promite un loc de 
muncă bun, bine plătit, în care tânăra poate să asigure, în sfârșit, pentru 
ea și pentru familia ei, un trai decent. Cu banii aceia își poate împlini 
vise care nu păreau posibile, cum ar fi să cumperi o casă, să rezolvi o 
problemă foarte presantă de familie, să susţii un copil, un frate mai mic, 
tratamentul unui părinte bolnav etc. Uneori nu ajunge să îl cunoască 
direct pe acest angajator „serios”, pentru că găsește oferta „perfectă” de 
muncă pe Internet.

Cum procedează falsul angajator

„Mi-a promis loc de muncă acolo, trebuia să plec cu fostul meu 
prieten, amândoi. Până la urmă am plecat doar eu și am văzut că 
trebuie să lucrez pentru ei și nu e de fapt niciun loc de muncă, așa 
cum îmi promiseseră”.
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Acesta este cel care îi face victimei o mare 
favoare. A aflat despre o oportunitate 
sigură pentru ea și o ajută. E un 
„binefăcător”, e omul „de bună credinţă”, 
care știe pe cineva care a reușit și uite ce 
bine o duce, a făcut o grămadă de bani și 
și-a scos familia din mizerie. 
Intermediarul „binevoitor” poate fi o 
prietenă pe care nu a mai văzut-o de ceva 
vreme, o vecină, un prieten de familie, 
un coleg de serviciu, un unchi, de regulă 
oameni care cunosc bine problemele cu 
care se confruntă tânăra respectivă și care 
merg la sigur. De multe ori, ei folosesc și presiunea timpului... „uite ce ofertă 
bună, dar trebuie să dai răspuns mâine sau în două zile, caută de urgenţă pe 
cineva, nu poţi să aștepţi, sunt zeci de oameni care ar profita de șansa asta”, 
iar presiunea timpului face și mai puternică vulnerabilitatea, crește temerea 
că s-ar putea pierde o mare oportunitate.

Care este stilul intermediarului „binevoitor”

„Știe, cunoaște foarte bine familia, nimic nu se face întâmplător. 
Urmărește, verifică, intervine atunci când trebuie, pe o situaţie 
conflictuală, profitând de acest lucru și practic amăgind-o, 
îmbrobodind-o cu tot felul de vise frumoase”. 

„Ea știa toată situaţia și i-a fost foarte ușor să spună...„hai, du-te, că 
o să îţi fie mai bine, o să ai și tu un bănuţ pentru tine, pentru copil, 
ca orice om”...Așa că am plecat cu ideea că strâng un bănuţ, îmi iau o 
căsuţă, o cameră, ce o fi, doar să știu că e a mea.” 

„Cei care au vândut-o erau un cuplu, un el și o ea, o familie care, 
când i-a auzit povestea a zis, vai, dar ce greu trebuie să-ţi fie, ce milă 
ne e de tine, dar cum să nu te iubească nimeni, să nu ai tu unde să 
stai! Hai la noi! Că noi suntem binevoitori, binefăcători și ne pasă de 
toată lumea și mai ales de copiii singuri”. 

Intermediarul binevoitor
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vÂNZĂTORUL

Este cel care vinde victimele 
fără scrupule. Poate să fie 
același cu iubitul „perfect”, 
cu angajatorul „serios” sau 
pot fi persoane complet 
noi, la care victima ajunge 
după ce este recrutată de 
monștrii menţionaţi mai sus. 
O tratează ca pe o marfă, 
este un obiect. Pe parcurs, 
negociază la preţ, vorbește 
despre ea ca despre o bucată de carne. În unele cazuri, inclusiv parteneri 
de cuplu s-au decis, într-o bună zi, să își vândă soţia, chiar dacă aceasta 
era mama copiilor lor. Pe parcursul unei perioade de exploatare pot 
exista vânzări și cumpărări repetate și vânzători diferiţi.

Cine poate fi și cum acţionează vânzătorul

„Pe drum a primit niște telefoane și am văzut că se ferește de mine. 
Eu nu mă machiez, iar el mi-a spus „lasă fata acasă și machiază-te, că 
mergem în parc”. Eu am zis „cum să las fata acasă, dacă noi mergem 
în parc?” Când am ajuns acolo, au venit alţi oameni și i-au dat 
soţului o sumă de bani. El a venit la mine și mi-a zis „stai cuminte, 
să nu zici nimic, să nu ţipi, că te-am vândut, dar vin să te iau înapoi”. 
Am ţipat și el m-a luat la bătaie, după care m-au băgat într-o mașină 
și m-am trezit într-o casă străină...”. 

„În momentul în care a decis să plecăm, eu am câștigat încrederea 
în el. “O să plecăm și o să muncim pentru familia noastră”. El mi-a 
spus că o să avem grijă de niște bătrâni în interiorul casei, eu în 
casă și el în afara casei, în curte. Dar nu a fost așa. În momentul în 
care am ajuns acolo, chiar din autogară, mi-a spus că o să lucrez pe 
stradă. Avea totul aranjat din ţară”.
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CĂLĂUL

Călăul folosește violenţa în forme 
diverse: bătaia, tortura, violenţa 
psihologică. O ameninţă pe ea sau 
ameninţă că va face rău familiei sale. 
O umilește, o domină, are putere 
absolută asupra ei, o poate omorî, o 
terorizează, o sperie, o ameninţă că va 
povesti tuturor despre ce a făcut, în 
ce activităţi a fost implicată, familiei, 
celor care o cunosc... astfel se asigură 
că ea nici măcar nu va încerca să 
plece.

Cât de crud este călăul

„Nu aveam habar despre nimic, doar că sunt vândută. Și ei m-au 
bătut când au văzut cum reacţionez la toate astea, pentru asta am 
fost lovită, mi-au spus că dacă nu îmi convine ceea ce vor ei cu mine, 
atunci mă omoară, mă pun într-un sac și mă aruncă la gunoi.” 

„Mergi cu mine în Italia! Da, dar eu n-am bani, n-am acte. Nu-i nimic, 
noi îţi plătim actele, îţi plătim drumul”. Am ajuns în Italia și acolo se 
spune că deja ai datorie 700 de Euro. Pentru asta trebuie să lucrezi. 
Și ajungi să lucrezi în stradă, să faci prostituţie. Prima reacţie este că 
nu vrei. Apoi urmează violuri, bătăi, până când, mă rog, se ajunge 
să accepţi. Ești mereu păzită în stradă”. 

„Și această persoană le-a aplicat cele mai crunte violenţe fizice 
pe care le știu eu. Fetele erau atât de speriate - ele erau într-un 
apartament cazate - că ziceau că atunci când auzeau pași către ușă, 
efectiv simplul fapt că auzeau pași lângă ușă le făcea să tremure. 
Le bătea fără niciun motiv, dacă nu făceau destui bani le lăsa fără 
mâncare, le înfometa.”
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Ce poȚţi face tu?
Acordă atenţie fetei și cunoaște-o!
Pune-ţi în permanenţă întrebări despre cât de bine știi ce este în sufletul ei 
sau dacă știi prin ce trece. Petreceţi timp împreună și stai de vorbă cu ea. Îţi 
propunem un exerciţiu care sigur o să ajute: citește întrebările de mai jos 
și răspunde la ele cu onestitate. Dacă descoperi că există multe întrebări 
la care nu ai un răspuns, gândește-te de ce se întâmplă lucrul acesta. NU 
trebuie să te simţi vinovat/ă dacă îţi va părea că nu o cunoști suficient. Este 
mai important să realizezi că o mai bună cunoaștere, o relaţie mai apropiată, 
o comunicare deschisă și bazată pe încredere și pe respect o pot face mai 
puţin vulnerabilă în faţa unor situaţii în care ar putea să fie manipulată, 
abuzată sau chiar traficată. 

• Știți care sunt prietenii ei cei mai apropiați? Îi cunoști?

• Știi care sunt cele mai apropiate persoane din viața ei? Poți numi 5 persoane?

• Care sunt lucrurile care îi plac cel mai mult? Poţi numi 3 astfel de lucruri?

• Crezi că dacă ar avea un secret apăsător, ţi l-ar spune? Dacă nu, de ce nu?

• Ai vorbit cu ea despre speranţele și dorinţele ei? I-ai spus că o susţii să își 
împlinească visele?

• Știi dacă în ultimul an s-a îndrăgostit? Știi dacă a suferit din cauza iubirii? 

• Vorbiţi deschis despre problemele care pot apărea în familie?

• Știi dacă în ultimul an a suferit din cauza prietenilor sau a unor persoane 
apropiate? 

• Știi dacă în ultimul an a suferit vreun act de violenţă? 

• Știi dacă în ultimul an a suferit pentru ceva întâmplat la școală?

• Crezi că ar veni către tine dacă ar avea nevoie de ajutor? Crezi că are încredere 
în tine?

• Crezi că dedici suficient de mult timp comunicării cu ea? Cât timp petreceţi cu 
adevărat împreună?

• Crezi că ai suficient de multă răbdare și înţelegere pentru ea?

• Cât de des o critici?

• Cât de des îi spui că o iubești, că ești mândru / mandră de ea, că este 
importantă pentru tine?

• Crezi că ți-ai da seama dacă ar trece printr-o perioadă grea sau dacă ar 
interveni schimbări în viața ei?
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Relaţia noastră nu se rupe, chiar dacă nu 
sunt de acord cu tine!
Spune-i că legăturile nu se rup atunci când 
unul dintre noi a făcut ceva ce nu îi place 
celuilalt sau cu care celălalt nu este de 
acord. Tocmai pentru că iubirea noastră nu 
este condiţionată de a fi mereu de aceeași 
părere! Evită replicile dure, judecăţile, 
jignirile și ameninţările, chiar și atunci când 
îţi este greu să o faci. Chiar dacă pe moment 
pentru tine este o descărcare, pe termen 
lung distruge încrederea și slăbește relaţia. 
Schimbările și conflictele sunt firești, atâta 
timp cât ea își caută drumul propriu!
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Nu există lucruri despre care să nu ne 
poţi vorbi!
Comunică în permanenţă cu ea. Spune-i 
că, inclusiv în situaţii grele sau neplăcute, 
în care simte că nu se descurcă prea bine, 
în care își face griji sau își pune multe 
întrebări, familia și cei apropiaţi sunt 
alături de ea și că astfel puteţi face faţă 
și puteţi descurca lucrurile împreună. 
Dacă sentimentul ei este că familia nu 
ar sprijini-o într-un moment dificil, că ar 
apărea conflicte imposibil de depășit sau 
că cei apropiaţi ar rupe relaţia cu ea, atunci 
s-ar putea ca nici măcar să nu afli despre 
greutățile prin care trece! E posibil să caute 
sfaturi și susţinere în altă parte, poate chiar 
la genul de persoane descris anterior, care 
profită de orice dificultate sau întrerupere 
a comunicării fetei cu cei apropiaţi! Când o 
protejezi, o înveţi să se protejeze la rândul 
său! 

Facem faţă împreună!
Ajut-o să înţeleagă că voi, ca familie sau 
ca grup de apropiaţi, puteţi să vă bucuraţi 
împreună de momentele bune, dar puteţi și 
să treceţi împreună prin momentele grele. 
Mai mult, puteţi depăși momentele dificile 
mai uniţi, mai conștienţi de dragostea 
pe care v-o purtaţi unii celorlalţi și de 
puterea pe care v-o dă această dragoste. 
Ne sprijinim și niciunul dintre noi nu este 
singur! Mai mult, când simţim că ceea ce 
cunoaștem și putem noi nu este suficient 
pentru a rezolva problema, putem căuta 
ajutor și în afară: informaţii noi, oameni 
care se pricep etc.



Exprimă-ţi sentimentele!
Este foarte important ca sentimentele să 
nu rămână nespuse. Spune-i și arată-i că o 
iubești și că îţi pasă de ea necondiţionat. 
Fă-o să se simtă iubită, sprijinită și 
protejată!
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Fii înțelegător/întelegătoare!
Ascultă-i și respectă-i trăirile și emoţiile, 
mai ales când îţi vorbește despre teamă, 
tristeţe, dezamăgire, neîncredere în 
ea sau în ceilalţi sau respingere. Nu-i 
spune că nu ar trebui să se simtă așa 
sau că există, în lume, lucruri mult 
mai importante, pentru care ar fi mai 
justificat să suferi. Ceea ce simte celălalt 
există, nu poate fi negat. Transmite-i 
mesajul că îţi poate vorbi despre orice! 

Când respecţi ceea ce simte, o respecţi pe ea și, astfel, o înveţi să se respecte și ea pe 
sine. Așa, întelege că în relaţia voastră ea are voie să vorbească despre ceea ce simte 
și gândește cu adevărat. 

Nu îi interzice relaţiile cu ceilalţi și nu îi 
impune reguli excesiv de stricte!
Uneori, controlul excesiv și regulile stricte 
pot să facă la fel de mult rău ca și neglijenţa 
totală. Evită să îi impui reguli dure, fixe, 
fără să îi explici ce înseamnă, de ce sunt 
importante pentru tine. Implic-o în luarea 
deciziilor care o privesc. Ţine cont de 
opţiunile ei, ascultă-i punctul de vedere 
și ajut-o să înveţe cum să ia propriile ei 
decizii!



Pentru a afla mai multe informatii, pentru a urmări campania noastră și pentru a-ţi 
spune părerea, accesează http://blog.animanova.ro 

În preocuparea ta pentru binele acestor tinere, nu ești singur/ă. Pentru a semnala un 
caz de vulnerabilitate la trafic a unui copil, poți suna la Telefonul Copilului, gestionat 
de Asociația Telefonul Copilului, la numarul 116 111.
 
Pentru a ajuta o victimă a traficului de persoane, sună la numărul 0800 800 678, 
gestionat de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.

Aceste numere sunt apelabile gratuit din rețelele Romtelecom și Cosmote.



Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Integrare pe piaţa 
muncii pentru persoanele traficate”, confinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
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