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A. GendeRIS – Dimensiunea de gen în politici și activități de prevenire
a traficului de persoane în România, Italia și Spania
Acest raport de cercetare a fost realizat pentru România de către CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în
cadrul proiectului GendeRIS – Dimensiunea de gen în politici și activități de prevenire a traficului de
persoane în România, Italia și Spania, proiect co-finanțat prin intermediul Programului de Prevenire și Luptă
împotriva Criminalității al Uniunii Europene și implementat în perioada mai 2013 – mai 2015.
GendeRIS își propune să sprijine lupta împotriva traficului de persoane prin utilizarea și promovarea unei
metodologii sensibile la aspectele de gen. Este produsul unui parteneriat între organizații din România, Italia și
Spania. Rezultatul principal al proiectului va consta într-un set de metode care să contribuie la realizarea de
politici publice și planificarea de acțiuni mai eficiente în domeniul prevenirii traficului de persoane, cu includerea
perspectivei de gen.
Partenerii GendeRIS
Lider de proiect: Fondazione Giacomo Brodolini, Roma, Italia
Organizație italiana non-profit și independentă, care activează în domeniile piața muncii, economie, dezvoltare
și cultură în Europa. FGB oferă suport instituțiilor la toate nivelurile – de la local la european, în dezvoltare și
implementare de politici și evaluare de impact.
Partenerii proiectului
CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, București, România
Misiunea CPE este să promoveze integrarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în politicile
publice şi practicile asociate, ca parte componentă a democraţiei şi societăţii deschise, în scopul redefinirii
statutului şi îmbunătăţirii condiţiei femeii în România.

Differenza Donna, Roma, Italia
Organizație neguvernamentală de femei al cărei principal obiectiv este de a combate violența împotriva
femeilor. Activitatea organizației presupune atât gestionarea de adăposturi în Italia și în alte tări, cât și oferirea
de cursuri de formare profesională pentru a ajuta femeile aflate în dificultate și oferirea unei palete largi de
servicii copiilor-martori ai violenței în familie sau victime ale violenței.
Fundația SURT, Barcelona, Spania
Misiunea organizației este de a promova egalitatea între femei și bărbați în toate domeniile, dar în special în
domeniul muncii. SURT sprijină plasarea femeilor pe piața muncii, în special a acelor femei care, din cauza
circumstanțelor sociale, culturale sau personale, se găsesc în situații de extremă vulnerabilitate.
UNAR – Oficiul Național împotriva Discriminării Rasiale, Roma, Italia
Este o autoritate care funcționează din noiembrie 2004 cu scopul de a promova tratamentul egal și eliminarea
tuturor formelor de discriminare rasială și etnică.
Partener asociat
ABITS – Agenția pentru protecția lucrătorilor sexuali, Spania
Agenția ABITS este primul serviciu local creat în Catalunia pentru a oferi sprijin lucătorilor sexuali și victimelor
traficului de persoane pentru exploatare sexuală.
Raportul privind România cuprinde următoarele categorii:
a) Analiza a 15 acte normative utilizând o grilă de evaluare prestabilită de către echipa de implementare a
proiectului
b) Interviuri cu 14 reprezentanți ai unor organizații guvernamentale și neguvernamentale care lucrează în
domeniul antitraficului sau în domenii conexe, pe baza unui ghid comun de interviu elaborat de echipa
proiectului

B. Analiză a principalelor documente legislative în domeniul traficului
de ființe umane în vigoare în România
Mic sumar al raportului de analiză legislativă
În România, selecția documentelor privind traficul de persoane analizate din perspectivă de gen s-a axat pe
următoarele criterii specifice:
-

Prevederile legale au fost analizate luând în considerare un interval temporal larg, întrucât cele mai
importante legi antitrafic au apărut în 2001. Perioada de timp luată în calcul a fost 2001-2012,
analizându-se 15 acte normative care au fost evaluate pe baza criteriilor stabilite în proiect (inițial, au
fost analizate 25 de acte normative, însă au fost incluse în prezentul raport doar cele mai
semnificative);

-

Legislația analizată nu a vizat exclusiv domeniul antitrafic, ci a inclus și prevederile legale privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, cu referire la aspectele legate de exploatare economică și
sexuală.

În cadrul implementării acestei componente specifice a cercetării, au fost identificate și analizate următoarele
acte normative:
1) Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
2) HG nr. 1216/2001 pentru aprobarea Planului național de acțiune pentru Combaterea Traficului de
Ființe Umane
3) HG nr. 299/2003 privind aplicarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de
persoane
4) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
5) HG nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru prevenirea și combaterea
traficului de copii
6) HG nr. 1504/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru prevenirea și eliminarea
abuzului sexual asupra copilului și a exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale
7) HG nr. 1654/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane 2006-2010
8) HG nr. 1720/2006 pentru aprobarea Planului național de acțiune 2006-2007 în vederea implementării
Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010
9) Ordinul nr. 286/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Grupului tematic de lucru pentru
coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane
10) HG nr. 1238/2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de
asistență a victimelor traficului de persoane
11) Ordinul nr. 335/2007 pentru aprobarea Mecanismului național de identificare și referire a victimelor
traficului de persoane
12) HG nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013
13) HG nr. 982/2008 pentru aprobarea Planului național de acțiune 2008-2010 pentru implementarea
Strategiei naționale împotriva traficului de persoane 2006 - 2010
14) HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a
Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în
situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii
români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state
15) HG nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru
perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei
naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016

Cadrul normativ din România care reglementează traficul de ființe umane – prevederile antitrafic și standardele
de lucru în domeniu sunt cuprinzătoare și bine dezvoltate, reflectând, în principal, angajamentele asumate de
România prin semnarea celor mai importante convenții internaționale în domeniul antitrafic. De asemenea,
conform datelor existente, România a transpus integral în sistemul său normativ prevederile Directivei
Europene 2011/36/EU privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protecția victimelor
traficului, fiind între primele țări membre ale Uniunii Europene care au realizat această transpunere.
Analiza actelor normative a relevat faptul că acestea nu cuprind termeni sexiști, marea lor majoritate fiind
elaborate într-un limbaj neutru la gen. În documentele care reglementează în mod direct diferite aspecte ale
traficului de persoane sau în cele care stabilesc strategii și planuri de acțiune în domeniu a fost acordată o
atenție specială femeilor și copiilor, recunoscându-se vulnerabilitatea acestora și conexiunea dintre riscul
crescut față de trafic și cauzele care au la bază aspecte de gen ale fenomenului de trafic de ființe umane. Acest
aspect, însă, este mai puțin valabil în ceea ce privește legislația pentru protecția copilului care cuprinde, la
rândul său, prevederi împotriva traficării și exploatării minorilor. Prevederile care reglementează promovarea și
protecția drepturilor copiilor nu fac diferențe între copilul băiat și copilul fată în privința factorilor de risc și a
vulnerabilităților specifice față de traficul pentru exploatare sexuală, cu toate că fetele reprezintă marea
majoritate a victimelor exploatării sexuale din numărul total de copii traficați. Conform datelor privind fenomenul
explotării sexuale făcute publice in 2013 de către Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și bazate
pe caracteristicile victimelor identificate în perioada 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2013, 97,6% dintre victimele
exploatării sexuale sunt femei și fete. Din 733 de victime exploatate sexual, 326 au fost femei și 390 fete.
Acesta a fost primul an în care procentul de fete minore exploatate a fost mai mare decât cel al femeilor peste
18 ani (55% față de 45%). Ce mai tânără victimă identificată aparține categoriei de vârstă 7-9 ani. Mai mult
decât atât, 25 de victime au avut vârste între 10 și 13 ani, 365 victime între 14-17 ani, 287 între 18-25 ani, 35
victime între 26-40 ani și 3 victime între 41-60 ani. Dimensiunea de gen trebuie în mod necesar luată în
considerare în dezvoltarea strategiilor de lucru, ca și în intervenții și parcursuri de reabilitare a victimelor
traficului pentru exploatare sexuală, atât femei cât și fete, însă, ținând cont de statistici este esențială
includerea perspectivei de gen în activitățile de prevenire, de la strategie și elaborare, până la implementare,
monitorizare și evaluare. Dintr-o perspectivă mai largă, luarea în considerare a dimensiunii de gen în abordarea
fenomenului traficării femeilor și fetelor este o problemă atât națională, cât și europeană. Socializarea timpurie
din perspectivă de gen, relațiile de gen, percepțiile privind feminitatea și masculinitatea, rolurile în familie și
distribuția puterii și a influenței, răspunsul societății la violența de gen, la violența sexuală, sexualizarea timpurie
a fetelor – toate aceste aspecte fac foarte dificil pentru femei în general și mai ales pentru femeile
dezavantajate, accesul la deplinătatea drepturilor și libertăților lor ca cetățeni europeni și ca cetățeni în general.
Dacă femeile nu-și exercită toate drepturile în diferite contexte și situații, este în mod particular dificil pentru

femeile victime ale traficului să se recupereze după experiența exploatării sexuale, amenințării și abuzului la
care au fost supuse de către organizații criminale cu puteri foarte mari și fără suportul societății și al
comunităților care își mențin lipsa de echilibru și prejudecățile față de infracțiunile sexuale împotriva femeilor.
Rolurile de gen chiar contează: în creșterea băieților și a fetelor, în dezvoltarea vulnerabilităților, în procesul de
recrutare și exploatare. Dacă dimensiunea de gen este un ingredient semnificativ la toate aceste nivele, atunci
genul trebuie să fie prezent la nivelul tuturor activităților care își propun să lupte împotriva traficului: în
prevenire, în investigare, identificare, oferire de asistență și reintegrare.
Printre cauzele de gen recunoscute in legislația din România ca fiind conectate cu un nivel crescut de risc
privind traficul pentru exploatare sexuală se numără violența împotriva femeilor și a fetelor, statutul economic
precar al tinerelor femei, căsătoriile timpurii și cele de formă, încheiate în scopul traficării, discriminarea și
violența la locul de muncă, hărțuirea sexuală, nevoile de formare și calificare necesare femeilor pentru a intra
pe piața muncii, stigmatizarea și blamarea victimelor femei, statutul precar al femeilor pe piața muncii etc.
Deși perspectiva de gen este prezentă în mai multe acte normative, aceasta este inclusă într-o manieră mai
degrabă minimală și nespecifică. Principalul risc cu privire la realizarea unei legislații care include genul fără
stabilirea unor indicatori clari de evaluare și cerințe obligatorii privind viitoarea implementare este acela că
actele normative nu vor produce un impact semnificativ în privința modului de elaborare și implementare al
acțiunilor și măsurilor de intervenție. După cum arată și subliniază cercetarea calitativă, există o foarte
importantă nevoie a profesioniștilor care lucrează în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane și,
în special, al traficului pentru exploatare sexuală, de a beneficia de formare privind problematica de gen, fapt
care le aduce o mai bună înțelegere a genului ca factor de risc, precum și noi conștientizări și instrumente în
desfășurarea muncii proprii dintr-o perspectivă de gen.

C. Opinii și percepții asupra modului în care perspectiva de gen este integrată în
prevederi, politici și acțiuni menite să prevină și să diminueze
fenomenul traficului pentru exploatare sexuală în România
Raport de cercetare calitativă
Cercetarea calitativă: contextul în care a fost realizată
Cercetarea calitativă a fost realizată în contextul unei activități mai largi în cadrul proiectului, care a presupus
analiza politicilor și a activităților de prevenire a traficului pentru exploatare sexuală din perspectivă de gen la
nivelul fiecăruia dintre cele trei state-membre partenere (România, Italia, Spania) atât prin intermediul
documentării informațiilor disponibile public, cât și prin intermediul realizării unor interviuri cu actori importanți în
domeniu (reprezentanți ai autorităților publice și organizațiilor neguvernamentale).

Organizații implicate în cercetarea calitativă realizată în România
Realizarea cercetării calitative pentru România a fost posibilă cu sprijinul a paisprezece persoane reprezentând
organizații guvernamentale/publice și nonguvernamentale, care au sprijinit proiectul GendeRIS și acest demers
de cercetare, prin participarea la interviuri. Aceste organizații au mandat/implicare directă în următoarele
domenii:
• prevenirea traficului de ființe umane și creșterea nivelului de conștientizare în legătură cu acest
fenomen
• implementarea de strategii, politici și acțiuni menite să prevină fenomenul traficului de ființe umane și
să reducă amploarea acestui fenomen, coordonarea activităților derulate la nivel național în acest
domeniu
• oferirea de asistență și servicii victimelor traficului de ființe umane, atât victime minore, cât și majore,
victime ale traficului intern, precum și victime ale traficului extern/internațional
• implementarea politicilor naționale în domeniul protecției copilului
• implementarea politicilor naționale în domeniul egalității de gen etc.
În cadrul celor paisprezece interviuri realizate, cinci au fost realizate cu reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale și nouă au fost realizate cu reprezentanți ai unor instituții guvernamentale/publice, după cum
urmează:
a) Organizații guvernamentale/publice implicate în demersul de cercetare calitativă:
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP)
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
Ministerul Educației Naționale
Direcția Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
Direcția Protecția Copilului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
b) Organizații non-guvernamentale implicate în demersul de cercetare calitativă:
Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație (ADPARE), București
Asociația Femeilor Împotriva Violenței Artemis, Cluj Napoca
Asociația Generație Tânără România, Timișoara

Fundația People to People, Oradea
Asociația Caritas București
Limitele cercetării
Din cauza numărului limitat de interviuri (14), precum și din cauza zonei geografice restrânse
(reprezentanții instituțiilor guvernamentale care au fost intervievați își desfășoară activitatea în
București, iar organizațiile neguvernamentale implicate în cercetare au sediul în București, Cluj
Napoca, Oradea și Timișoara), concluziile prezentului demers de cercetare nu pot fi extinse drept
reprezentative la nivel național, ci pot fi numai interpretate ca tendințe pentru contextul în care au fost
realizate. Pentru a dobândi rezultate extinse, care să fie reprezentative la nivel național, instrumentul
utilizat ar trebui să fie aplicat unui număr semnificativ mai mare de respondenți, altor instituții și
organizații, active în diferite regiuni ale țării.
Instrumentul utilizat în cadrul cercetării
Instrumentul utilizat în cadrul cercetării a fost interviul semi-structurat, fiind utilizat același ghid de
interviu la nivelul tuturor celor trei state partenere în proiect. Interviul a urmărit să culeagă informații
relevante precum:
• cooperarea organizațiilor intervievate cu organizații de femei/care promovează egalitatea de
gen, nivelul perceput de integrare a perspectivei de gen în inițiativele de prevenire existente,
existența expertizei de gen în organizații
• percepția nivelului de integrare a perspectivei de gen în acțiuni, planuri, strategii privind
prevenirea traficului de ființe umane, în implementarea, monitorizarea și evaluarea acestora
• factorii care contribuie la exploatarea sexuală a fetelor și a femeilor, factorii care contribuie la
existența cererii de servicii sexuale, existența unor vulnerabilități de gen specifice
• evoluția activităților de prevenire în ultimii zece ani, elemente importante pentru o acțiune de
prevenire sensibilă la gen, exemple pozitive în domeniu.

Rezultatele principale ale cercetării
Pentru următoarea parte a raportului au fost selectate cele mai importante concluzii ale demersului de
cercetare, urmărindu-se atât opiniile care au apărut cu cea mai mare frecvență, cât și acele opinii care aduceau
elemente de noutate în plus în legătură cu subiectul abordat.
a) Cooperarea cu organizațiile de femei/organizațiile care promovează egalitatea de gen
Foarte puține dintre organizațiile intervievate, atât dintre cele guvernamentale/publice, cât și dintre cele nonguvernamentale, au cooperat în trecut sau cooperau la momentul derulării interviului, în activitățile de prevenire
a traficului de ființe umane pe care le derulau, cu organizații de femei sau cu organizații care și-au asumat în
mod explicit misiunea de a promova egalitatea de gen în diferite domenii ale vieții sociale, publice sau private.
În cazurile în care o astfel de cooperare exista, aceasta nu era o garanție că activitățile de prevenire a traficului
de ființe umane erau conectate cu aspectele de gen.

b) Percepții privind includerea perspectivei de gen în activitățile și politicile privind prevenirea traficului
de ființe umane
Majoritatea respondenților consideră că perspectiva de gen nu este luată în considerare și reflectată în mod
adecvat în inițiativele de prevenire sau în politicile anti-trafic existente. În cazul celor mai mulți dintre
respondenți este evident, de asemenea, un nivel înalt de confuzie în ceea ce privește semnificația,
însemnătatea includerii perspectivei de gen în inițiative de prevenire și/sau politici anti-trafic, majoritatea
considerând că perspectiva de gen este în mod automat luată în calcul și reflectată prin simplul fapt că cele
mai multe victime ale traficului în scopul exploatării sexuale și ale traficului de ființe umane în general sunt
femei și fete; în opinia lor, această majoritate feminină atrage după sine și echivalează cu o reflectare adecvată
a nevoilor specifice ale fetelor și femeilor în serviciile disponibile și/sau oferite persoanelor care au fost
traficate. În aceeași categorie pot fi menționate și acele răspunsuri care subliniază faptul că a integra
perspectiva de gen în domeniul politicilor și practicilor anti-trafic înseamnă, de fapt, a recunoaște faptul că și
bărbații pot fi victime ale traficului de ființe umane, precum și a recunoaște și lua în considerare nevoile
acestora de asistență și servicii.
Prin umare, în cazul mai multor răspunsuri a existat tendința de a considera că perspectiva de gen rezultă din
simpla citire a datelor statistice: dacă femeile și fetele sunt predominante în cazurile de trafic de ființe umane,
atunci perspectiva de gen există, este inclusă. Există inclusiv un răspuns din partea reprezentantului unei
organizații guvernamentale intervievate care subliniază faptul că nu ar trebui să discriminăm bărbații, care sunt
la rândul lor victime sau victime potențiale, punând accentul prea mult asupra nevoilor victimelor femei și
nerecunoscând faptul că și bărbații pot fi victime ale acestui fenomen.
În cazul organizațiilor non-guvernamentale care oferă servicii victimelor traficului de ființe umane, mai multe
persoane intervievate au subliniat faptul că serviciile pe care le ofereau nu au luat, în etapa inițială de
dezvoltare, perspectiva de gen în calcul, acest tip de expertiză dezvoltându-se treptat, pe măsură ce specialiștii
din cadrul acestor organizații au înțeles motivațiile și factorii de gen care stau la baza proceselor de trafic de
fete și femei și pe care au ajuns să le perceapă și să le înțeleagă ca rezultat al lucrului cu un număr mare de
femei și fete.
Mai mulți respondenți au subliniat faptul că politicile și legislația sunt bine dezvoltate în România însă, din
cauza gravei lipse de fonduri dedicate, acestea rămân ineficiente în practică și vizibile în principal la nivel
formal, fără a produce efecte sau schimbări reale. Există cel puțin două organizații non-guvernamentale care
critică politicile anti-trafic, considerându-le superficiale și lipsite de forță și considerând că mesajele campaniilor
de prevenire a traficului de ființe umane sunt adesea incomplete, accentuând existența riscurilor, însă
neoferind alte tipuri de informație consistentă despre modalitățile prin care aceste riscuri pot fi evitate. Alte
critici ale organizațiilor non-guvernamentale se referă, de asemenea, la faptul că există campanii de prevenire
a traficului de ființe umane care sunt mult prea centrate în jurul unor mesaje negative, care cresc nivelul de
anxietate fără a susține, mai departe, persoanele cărora li se adresează cu soluții reale și adecvate.
Unul dintre reprezentanții organizațiilor guvernamentale intervievate menționează că există cazuri în care nu
numai că perspectiva de gen este complet neluată în considerare, ci, mai mult, există cazuri specifice de
discriminare de gen care se petrec în interiorul sistemului și care afectează femeile și fetele victime ale
traficului de ființe umane pentru exploatare sexuală.

”...eu la toate întâlnirile astea am auzit specialiști care lucrează zi de zi cu astfel de victime, care spun că din
contră, sunt tratate discriminatoriu victimele traficului exploatării sexuale, la modul în care procurorul întreabă
victima ce chiloți ai pe tine, pun pariu că roz, iar polițiștii le zic hai că vă place ce faceți. Chiar acum, de curând
am fost la o întâlnire în care un reprezentant al poliției de frontieră a zis, hai dom’le să fim serioși că o fac de
plăcere și zicea că el are o idee genială, să facem o campanie de prevenire, dar de genul să îi zicem fă în
continuare, dar nu mai da bani la pește, păstrează-i tu și un alt reprezentant al instituțiilor statului, care e
profesor a zis că el știe ce curve sunt elevele că doar se dau la el...Deci, instituțiile statului, din experiența
noastră ne-au lăsat cu un gust amar.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Un alt respondent subliniază importanța scăzută care este acordată perspectivei de gen în abordarea
fenomenului de trafic de ființe umane și nevoia de a schimba această situație, în special în contextul puternicei
conexiuni existente între abuzul și violența în familie și tiparele de recrutare care sunt utilizate la momentul
inițierii procesului de trafic.
”Nu prea se ia in calcul perspectiva de gen, deși de acolo ar trebui să se pornească în foarte multe dintre
campanii și dacă vorbim de exploatarea sexuală, de aici clar ar trebui să se pornească, pentru că...se vede clar
cât de mult sunt întrepătrunse metodele de recrutare, să zicem, cu partea de violență domestică, cu partea de
violență asupra femeii în general, abuzuri sexuale de când erau mici, faptul că părinții sunt dezamăgiți că au
fetițe, nu băieți, faptul că nu se vorbește în familie despre componenta de gen este, pur și simplu, avem femeia
și omul, că știm că despre asta e vorba, și atunci din start imaginea traficantului, să spunem așa, este imaginea
bărbatului...dacă întrebăm pe cineva care este imaginea traficantului este bărbatul care de fapt are o poziție de
putere asupra femeii.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)

c) Formare în domeniul egalității de gen și a problematicii de gen
Majoritatea intervievaților au subliniat faptul că nu au beneficiat niciodată de formare în domeniul egalității de
gen; cei mai mulți dintre ei consideră însă această formare deosebit de necesară, susținând că nu au nici
cunoștințe, nici expertiză în acest domeniu. Un respondent consideră că o astfel de formare este foarte
important să fie introdusă în cadrul curiculei de formare obligatorie pentru profesori. În ceea ce privește
formarea, și alte aspecte sunt subliniate de către respondenți ca fiind extrem de importante: educarea părinților
pentru a înțelege mai bine nevoile copiilor lor adolescenți și pentru a crește astfel capacitatea lor de a constitui
familii protective mai degrabă decât familii care, prin intermediul acțiunilor lor, pot accentua factorii de risc
existenți în special pentru fete.
d) Factori economici, culturali și sociali care contribuie la exploatarea femeilor
Inegalitățile de gen și violența împotriva femeilor
Un procent semnificativ dintre persoanele care au răspuns la interviu a subliniat faptul că percepțiile culturale
privind femeile reprezintă factori importanți pentru fenomenul traficului pentru exploatare sexuală. Acești factori
nu sunt prezenți doar la nivelul familiilor în care cresc băieți și fete și/sau la nivelul comunităților, ci și în foarte
mare măsură la nivelul societății ca întreg, la nivelul instituțiilor care poziționează băieții și fetele la niveluri
diferite de importanță și valoare, dezavantajând fetele de foarte timpuriu.

”Cred că este mai mult o chestie culturală la noi, la modul în care femeia este văzută într-un mod neadecvat,
femeia în sine și rolul ei ca mamă, ca soție, membră în societate, colegă de serviciu ș.a.m.d. Există niște idei
preconcepute bine înfipte în cultura poporului român...În al doilea rând, unele instituții ale statului au tendința de
a trata discriminatoriu femeia față de bărbat, în momentul în care ea încearcă să sesizeze ceva și am văzut
asta și la școală, una este când vine la un profesor un băiat să sesizeze ceva și altceva este când se duce o
fată. Altă idee preconcepută e că femeia acceptă practic să i se întâmple anumite lucruri care sunt
inacceptabile, femeia acceptă să fie bătută sau să se poarte urât cu ea partenerul, nu neapărat de viață, poate
să fie chiar și colegul, poate să fie mai mârlan bărbatul sau șeful și că asta i se datorează ei, asta este ideea
care se găsește în societatea nostră și pe care am întâlnit-o la profesori, nu mai vorbesc la polițiști și inclusiv la
preoți.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)

Existența unor standarde diferite pentru femei și bărbați încă de foarte devreme în viață, din familia de origine,
transformă, de fapt, tiparul de tipul, ”mai multe/superioare drepturi pentru bărbați și mai puține/inferioare
drepturi pentru femei”, în normalitate. Din acest punct de vedere, dominarea femeilor de către bărbați,
petrecută într-un context de trafic, poate să nu fie percepută în unele situații drept ne-normalitate, căci aceasta
este transferată timpuriu fetelor ca parte a viitorului lor scenariu de viață.
”Din punct de vedere cultural m-aș opri un pic la două lucruri și aș spune că încă în societatea românească
bărbatul este o figură predominantă, care are toate drepturile, inclusiv dreptul de a poseda o femeie, că îi este
soție, că îi este concubină, că îi este prieten,ă trebuie să fie dominant, este un model de familie în care figura
dominantă este cea masculină, femeile nu cred că-și cunosc foarte bine drepturile pe care le au și chiar dacă le
cunosc nu prea știu cum să le acceseze și să beneficieze de ele.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
”Da, sunt tratați destul de diferit la noi în societate, băieții sunt stâlpii societății în viziunea părinților, cei care iau
anumite decizii, sunt cei mai importanți, pentru că la noi încă e tradiție din asta, familie de tip tradițional, încă
mai există, fata e cea slabă care trebuie să fie la cratiță, care trebuie să fie gospodina ideală și mama ideală,
iar bărbatul să fie mult mai liber, mult mai puțin supus unor reguli speciale.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Din acest punct de vedere, poziția inferioară și drepturile limitate au consecințe la nivelul sentimentului valorii
proprii, ceea ce le poziționează pe fete și pe femei în postura de a căuta, în multe dintre cazuri, validare din
partea bărbaților care devin, în acest proces, sursa principală de stimă de sine. Nevoia de a te dovedi demnă
de iubirea unui bărbat, de a liniști anxietatea emoțională care îți transmite că tu, ca persoană, nu ești suficientă
sau completă fără un bărbat, că nu poți construi pe cont propriu, că bărbatul contribuie la valoarea ta, autopercepută sau percepută de către ceilalți, acestea sunt câteva dintre resorturile pe care le utilizează metoda
lover boy și care o fac să fie foarte eficientă. Această metodă, a iubitului ideal, vine să ofere răspunsuri la toate
întrebările și dilemele fundamentale: valoare versus lipsa valorii, stabilitate și respect versus violență, a fi
specială versus a fi invizibilă și/sau obișnuită. Pentru fetele tinere, care pot fi deja vulnerabilizate de stima de
sine scăzută sau de violență, care au așteptări foarte înalte, construite din atâtea surse, inclusiv din povești,
desene animate, produse media, mitul prințului devenit realitate este o sursă semnificativă de speranță.
”...dacă tânăra respectivă a crescut într-o familie în care nimeni nu o valorizează și este văzută ca și mama –
un obiect, de care o persoană masculină poate dispune oricând, oricum, da, atunci acea tânără simte nevoia
de valorizare, ori o relație de genul lover boy se bazează tocmai pe această valorizare. Este o persoană de
încredere, percepută ca fiind o persoană de încredere, ceea ce i-a lipsit până în acel moment, percepută ca o
persoană care îi poate asigura sau îi poate da acea siguranță de care ea are nevoie, nu neapărat pentru acum,

ci pentru viitor, pentru că toată această poveste cu lover boy înseamnă un plan de viitor comun, da, care se
întemeiază și care se vrea întemeiat pe niște realizări – vom face împreună o casă, vom avea o familie, vom
munci, vom avea copii, deci acel element de stabilitate, clar lipsește elementul de violență de acolo sau abuz,
cel puțin în faza de recrutare și atunci acest lucru este foarte important pentru că poate fi văzut ca o șansă de a
scăpa dintr-un mediu abuziv și violent. Cei care joacă rolul acestor lover boy sunt extrem de convingători,
extrem de buni psihologi, oameni care au identificat clar punctele sensibile și vulnerabile ale persoanei și
acționează exact acolo, câștigă foarte ușor încrederea și le este foarte ușor să le convingă de ceva ce va fi, mai
ales că vin cu o propunere concretă și pentru acum. Campaniilor noastre le lipsește alternativa acum, toți acești
oameni care vin cu aceste promisiuni vin cu o alternativă acum, tu acum nu ai aici nici d-asta, n-ai nici
siguranță, nu ești nici protejată, ești supusă unor tratamente nu știu de care, nimeni nu are încredere în tine,
nimeni nu vede cât de bună ești, cât de valoroasă ești, nimeni nu vede ce calități ai, da, eu văd ce calități ai, eu
văd că poți să faci niște lucruri, eu am încredere în tine, eu te prețuiesc pentru că ești o persoană așa și așa și
așa, da, și-ți ofer acum această alternativă – să fim împreună pentru viitor.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
”Ce cred eu...fetele care ajung victime ale traficului în România, cele foarte tinere, au trei caracteristici
principale: provin din medii defavorizate, asta înseamnă sărăcie cruntă, dar cruntă și părinții sunt violenți, nu au
încredere absolut deloc în ele, deci ele nu cred că ar reuși prin forțele lor proprii, ca să se desprindă din mediul
în care trăiesc nu văd alte soluții. Lipsa de încredere în tine, te face să cerșești atenție și încredere de la cei din
jur și în momentul în care vine cineva și îți dă un pic de atenție, l-ai proiectat și l-ai făcut erou, Dumnezeu e
pentru tine.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Vulnerabilitățile de la nivel psihologic sunt de asemenea activate de nevoile firești de acceptare și de a
aparține, alături de cele de valorizare. În contextul unor dificultăți personale ale fetelor, cauzate inclusiv de
situații de conflict cu familia de origine, recrutorul oferă hrana perfectă pentru foamea emoțională și sprijinul
perfect pentru lipsa temporară de echilibru. Conflictele cu familia de origine ar putea fi de lungă durată,
provenite din copilăria mică, dar pot fi și conflicte strâns legate de perioada adolescenței. Sau familia ar putea
să lipsească; în oricare dintre aceste cazuri există cadrul potrivit pentru apariția unei vulnerabilități. Începutul
procesului de recrutare este marcat de percepția generozității recrutorilor, căci ei sunt adesea foarte inteligenți
din punct de vedere emoțional și sunt capabili de a oferi contacte hrănitoare și mulțumitoare la început,
contacte pe care, dacă nu le pot oferi în mod direct sau complet ei înșiși, atunci le oferă și prin intermediul
familiilor lor, care devin imaginea familiilor ideale, în care poți aparține pe deplin și unde ești acceptată așa cum
ești și ți se permite să fii cine ești, indiferent de vulnerabilitățile sau conflictele tale interioare.
”...se profită foarte mult de faptul fetele sunt într-un moment de vulnerabilitate, la vârsta la care apar conflictele
cu părinții sau se accentuează, concepțiile părinților nu mai sunt absolut deloc tolerate și atunci, pe fondul
acesta de conflict familial, apare o persoană străină care îți cântă un cântec sau îți spune o poezie pe care tu țio formulezi de mult în minte și vine și ți-o recită exact așa cum ți-ai imaginat-o tu, îți spune că ce îți imaginezi tu
despre viitor va fi exact așa și chiar vei fi susținută să-ți duci la îndeplinire visul, să devii independentă, să nu
mai depinzi de acești părinți pe care nu-i mai suporți, de care-ți este rușine, care te umilesc, care nu-ți dau bani,
care au numai așteptări de la tine...această persoană care îți spune cât ești de frumoasă, cât de mult te
iubește, că vrea să-și facă o familie cu tine, că ești ceea ce și-a dorit dintotdeauna și atunci când cineva din
afară care nu-ți înșeală încrederea, care nu-ți pune limite sub nicio formă, care te încurajează în tot ceea ce
crezi tu și-ți imaginezi tu că înseamnă viața este ca un miraj pentru tine și reziști foarte greu pentru că sunt
extrem de seductivi astfel de oameni. Sau pot fi mamele acestor băieți care pot fi imaginea mamei ideale sau

familia acestor băieți reprezintă familia ideală, familia care te susține, care-ți oferă, asta în condițiile în care
trăiești într-o familie, dacă cumva trăiești într-un centru de plasament și deja ai o traumă de abandon, deja știi
că pe tine cineva nu te-a vrut și apar niște oameni care deodată te fac să crezi că reprezinți ceva pe lumea
asta, iar atunci forța de atracție este extrem de mare și nu ai cum să reziști, pentru că ești la vârsta la care-ți
este foarte greu să discerni între ce poate fi posibil și ce nu se va pune în aplicare, aspirațiile sunt foarte mari,
impresia despre tine, că poți să treci foarte ușor de la o stare, să zicem ingrată, de sărăcie, de urâțenie, de
certuri, de scandaluri poți să trăiești într-o familie așa cum ai visat-o, atunc,i într-o astfel de situație este evident
că fugi și nu stai să te gândești, să analizezi foarte mult, pentru că nu poți discerne mult, pentru că nu ai
maturitatea emoțională, nu o ai pentru că ești la vârsta asta și nu o ai pentru că în primul și în primul rând nu ai
un nucleu foarte bine organizat și întărit pentru că cumva ai crescut, să zicem în virtutea inerției, fizic ai crescut
pentru că ți s-a dat de mâncare, în schimb emoțional nu s-au pus foarte multe cărămizi acolo și nu ți-au creat
ție așa un zid de protecție și, eu știu, un eu foarte solid și atunci când tu te împrăștii foarte tare e foarte ușor să
vină cineva să spună că ești minunat, așa împrăștiat cum ești tu.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Totuși, acestea nu sunt singurele situații de risc. Alți respondenți menționează că și alte categorii de femei și
fete se pot regăsi în astfel de situații, de exemplu persoanele care au în general o situație familială stabilă, însă
doresc să testeze propria independență, pe care nu au explorat-o niciodată, să se simtă puternice și curajoase,
sau persoanele care nu au beneficiat niciodată de informații despre acest fenomen și, odată scoase din mediile
și contextele familiare și plasate în situații noi, nu au capacitatea să le evalueze ca riscante, neavând
cunoștințe și experiențe anterioare.
”...acelora care provin din medii unde abuzul este la el acasă, e singurul comportament pe care-l cunosc, nu li
se va părea ciudat dacă altcineva le abuzează, li se va părea normal. Cred că acele femei care sunt mame
singure, de exemplu și sunt puse într-o situație economică de a nu-și putea susține creșterea copiilor și atunci
responsabilitatea de mamă le face să accepte și niște lucruri împotriva voinței lor, dar cu scopul de a-și crește
copiii și neglijând celelalte aspecte. Din punctul meu de vedere, cred că la un astfel de risc sunt și tinerele care
provin din medii foarte sociale, foarte bune și cu situație materială foarte bună din dorința de, nu știu, teribilism,
că pot să facă orice, că-mi permit să fac orice, fără să realizeze riscul la care se expun, da, tinerele care vin din
medii mai izolate și care au fost deloc sau mai puțin expuse oricărui tip de informație și apar într-o societate
alta, total diferită de mediul din care provin și aici nu zic neapărat mediul rural, zic și mediul urban – orășele mai
mici unde s-au închis fabrici, unde nu există niciun fel de perspectivă.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
În relație cu aspectele menționate anterior, un alt respondent menționează un tip diferit de explicație pentru
cazurile care, aparent, ar putea fi mai dificil de înțeles la nivel social, respectiv acele cazuri în care sărăcia și
violența vizibilă nu sunt aspecte evidente. Respondentul consideră că, în aceste cazuri, vulnerabilitatea derivă
din relațiile din interiorul familiei, relații care sunt abuzive într-o manieră mult mai discretă, mai difuză ochiului
din afară; totuși, a trăi în realitatea respectivă afectează negativ puternic tinerele fete, dezvoltarea lor.
”Da, există vulnerabilitate. E greu, e atât de greu să percepi anumite vulnerabilități. Tot timpul există o
vulnerabilitate și este clar la nivelul relațiilor. Și dacă vorbim de relații ne ducem în inegalitate de gen și acolo
este o problemă, e o problemă din familie, de cele mai multe ori. Nu contează cum e familia aceea în societate,
acolo în familie se întâmplă anumite lucruri, oamenii au niște relații pe care copilul acela le simte, le trăiește,
crește cu ele, își ia modele din ele...Și ca să înțelegi o situație prin care ai trecut, să o rezolvi, o experimentezi,
o reexperimentezi, iar fără un ajutor specializat vei face asta tot restul vieții tale și o să spună lumea despre
tine, dacă ești o prostituată de succes, ce fericită ești cu meseria ta, când tu de fapt ești în reexperimentări de

când te știi, da? Și în traumă de când te știi. Și, mă rog, nici nu mai ai cum să fii conștientă de ce ți se întâmplă.
Chiar cred că vulnerabilitatea vine din relații.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
Stereotipurile referitoare la femei contribuie, la rândul lor, la dificultăți mai mari în ceea ce privește reintegrarea
socială după ieșirea din situația de trafic. Pentru că există, la nivel social, o puternică tendință de blamare a
femeilor pentru situațiile de violență sexuală, încă persistentă în cultura românească și prejudecăți puternice
împotriva femeilor care oferă servicii sexuale, stigmatul însoțește, pervertește și încetinește în multe cazuri
procesul de vindecare/depășire/procesare a traumei pentru femeile care au fost traficate și exploatate sexual.
Respingerea femeilor despre care se cunoaște că au fost exploatate sexual este un loc comun; cercetări
anterioare au subliniat faptul că, de regulă, familiile victimelor traduc succesul reintegrării în propria capacitate
de a ascunde suficient de bine istoria de exploatare, de a nu permite ca aceasta să ajungă la cunoștința
comunității. Atunci când comunitatea conștientizează situația, stigmatul va cădea asupra întregii familii. Unul
dintre respondenți consideră că există standarde duble chiar și în modul în care bărbații și femeile victime ale
traficului sunt văzuți și percepuți.
”Pentru o persoană exploatată prin muncă, să presupunem că este de sex masculin, intervine sentimentul de
rușine personală, dacă vrei, dar nimeni nu-i pune o etichetă pe frunte pentru că a fost victima traficului de
exploatare prin muncă. În timp ce o persoană victimă a traficului de exploatare sexuală categoric va avea
această etichetă.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
”Contează foarte mult felul în care sunt percepute victimele mai ales ale traficului de persoane pentru că nu se
pune foarte mult accent pe culpa beneficiarului, pe faptul că persoana care oferă astfel de servicii, dincolo de
faptul că se poate considera că are niște beneficii, da, pentru că foarte multă lume poate vedea beneficiile
financiare, foarte multă lume poate să gândească că se câștigă o mulțime de bani, nu muncesc, mi-ar plăcea și
mie să fac când vreau, cu cine vreau, pentru că foarte mulți oameni au impresia că e la libera alegere, că se
face din plăcere lucrul ăsta, se face dintr-un refuz al persoanei de a se implica într-o muncă ca noi toți ceilalți
din societate. Și mai este un aspect foarte important – mai ales atitudinea celorlalte femei - ele se simt extrem
de jignite și în multe alte feluri, se simt atacate, își simt atacată familia, își simt pângărită familia, au de suferit,
într-adevăr, să zicem femeile, soțiile sau partenerele acestor oameni, acestor bărbați care beneficiază de
servicii, pentru că la rândul lor se pot îmbolnăvi, au foarte mult de suferit și atunci contează foarte mult această
atitudine a femeilor care devin primele care judecă persoanele de sex feminin care oferă astfel de servicii și
este cu atât mai greu să vezi că o femeie nu este solidară cu tine și cred că sunt și situații în care cere ajutorul
unei femei și poate nu-l primește și poate societatea nu vrea să se pregătească să vadă că aceste persoane
din start sunt niște victime, pentru că, cumva, majoritatea dintre ele, aceste persoane victime ale exploatării sau
persoane care chiar se prostituează au ajuns în situația asta pentru că au fost într-o maximă vulnerabilitate la
un moment dat, chiar dacă sunt persoane care fac lucrul ăsta la libera alegere, care fac ca să trăiască sau din
alte motive, chiar dacă sunt astfel de persoane și cred că sunt puține, tot niște victime sunt, pentru că a oferi
servicii sexuale presupune aproape automat a nu vedea la tine o altă modalitate de a te susține, de a-ți oferi
ocazia să te dezvolți, să faci pasul următor.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Un alt factor de gen identificat este faptul că pozițiile particulare pe care le ocupă femeile în ierarhiile familiale
plasează, de asemenea, în sarcina lor, o responsabilitate semnificativă de a se sacrifica pentru binele sau mai
binele familiei.

”Să știi că este inegalitatea de gen cu fata care trebuie să plece de acasă să aducă bani și bărbatul care să
stea. Să știi că este legat din ce în ce mai mult de partea aceasta în care ea trebuie să se sacrifice pentru
familie. Sacrificiul, sacrificiul care poate să însemne orice, da...Asta e vulnerabilitatea. De aici e atât de ușor
pentru traficanți. Își creează ei mecanismele lor, care sunt și ele sofisticate, dar pe asta se bazează foarte
mult.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)

A fost exprimată, de asemenea, opinia că, luând în considerare nivelul de misoginism din cadrul societății
românești ca întreg, ceea ce ar putea produce impact, ar ridica întrebări și ar susține prevenirea, diminuând
preconcepțiile și procesul de învinovățire a victimei pentru exploatarea sexuală, ar fi oferirea de informații
despre fenomenul de trafic într-un mod șocant, care să arate impactul real al traficului la nivelul societății, la
nivelul vieților oamenilor. Respondentul citează un sfat pe care l-a primit de la reprezentanți ai media, care are
legătură de fapt cu transportarea informației din afară (aceste lucruri se petrec altor fete și femei, care
contribuie, prin voința și comportamentele lor, la aceste situații), către interior (acesta este un fenomen
infracțional pervers, care se poate întâmpla oricui, inclusiv fetei, surorii, soției mele, trebuie să fiu atent/ă la
modul în care funcționează, pentru a putea să îi protejez mai bine pe cei pe care îi iubesc).
„...trebuie să recunoaștem, suntem un popor misogin, noi românii...nu merge doar dându-i un spot...(nn –
cineva care lucrează în media spunea)... trebuie neapărat să ne oferiți și o chestie șocantă care să o legăm,
să-mi arăți cadrul, mortăciunea, prostituata tăiată de proxeneți... sau să îmi dai știri care șochează...700.000 de
mii de fete pe lună sunt luate și duse și tăiate și li se întâmplă ceva sau au murit atâtea anul trecut, minore, asta
e impactant și atunci omul are tendința să asculte.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Impactul liderilor religioși
Religia sau modul în care religia este practicată în anumite cazuri este văzută drept cauză pentru care femeile
rămân în situații de violență de către unul dintre respondenți, care subliniază faptul că există unii reprezentanți
ai bisericilor care mai degrabă promovează toleranța femeilor față de violență și le întăresc credința că este
importantă menținerea relației de cuplu, indiferent de costuri.
”Din nefericire, avem femei care merg la preot și care le spun du-te să te bată, să te taie cu lama pentru că tu
ești soața lui în fața lui Dumnezeu. Foarte multe mame vin și ne spun, poate să fie și o scuză pentru ele, dar
poate să fie și realitate, că l-au făcut pe cel de-al doilea, al treilea copil, cu un soț abuzator, puternic abuzator,
că a zis preotul că asta vindecă, se va liniști, mai fă unul, mai fă unul, când soția de fapt își dă seama că nu e în
regulă partenerul...”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Lipsa educației sexuale
Un alt respondent a făcut referire la un alt tip de familie care, prin atitudinile practicate față de fete, crește
vulnerabilitățile acestora și posibilitatea ca ele să practice comportamente de risc, inclusiv cu potențialul de a
ajunge să fie traficate. Într-un continuum al familiilor nesuportive este astfel inclusă și familia conservatoare,
foarte strictă, care, prin intenția și practica de a controla comportamentele și experiențele fetelor, precum și prin
lipsa de înțelegere a vieții sociale normale a adolescentelor și a valorilor diferite pe care acestea le au, le
determină, de fapt, să intre în situații cu potențial periculos.

”... mulți părinți de adolescente în special, ridică problema asta, că fetele lor au o atitudine cel puțin indecentă și
care le împinge către, iar noi am încercat să le arătăm părinților că, de fapt, aici sunt niște deficiențe parentale,
o atitudine foarte inflexibilă a părinților față de ele și o neînțelegere a nevoilor tinerelor și o abordare greșită,
ceea ce reprezintă de fapt acel brânci în prăpastie. Am avut părinți care au avut revelația că ei împing fata către
ceva ce de fapt nu vrea să facă.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)

Un respondent menționează faptul că sexualitatea rămâne un subiect abordat în mod deficitar și că părinții par
să rămână incapabili de a adresa această problemă într-un mod sănătos și protector. În loc să răspundă
întrebărilor normale și adecvate legate de dezvoltarea sexuală în relația adult-copil/părinte-fiică, relație în care
copiii ar putea pune întrebări și exprima temeri adecvate vârstei lor într-un mediu securizant, părinții rămân mai
degrabă concentrați pe efortul de a nu recunoaște copilul ca viitor adult, cu nevoi sexuale, cu nevoi de
informație corectă, cu întrebări la care caută răspuns.
”...s-au obținut niște finanțări pe un proiect pentru educație sexuală în școli...Sunt mari deficiențe în educația
sexuală a copiilor, părinții lor nu o fac, părinții se limitează în a le zice interdicțiile, care e cel mai prost lucru, îi
lasă să își caute singuri informații din locuri care sunt complet neadecvate, de la materiale pornografice la
poveștile de la colțul blocului ale unor indivizi sau individe care nici ei nu au nicio experiență, dar știu să
fabuleze, prietenii mai mari, ceea ce îi face pe tineri să fie predispuși să cadă în tot felul de capcane. Și ca să
revin, s-a făcut proiectul și stupoare, implementatorul este biserica, preoții vor ține aceste ore de educație
sexuală, deci ce să mai zici, eu îmi dau seama din start care va fi rezultatul.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Continuând acest mod de a gestiona problematica educației sexuale, prin stabilirea unor reguli foarte stricte și
a unor puternice interdicții, mai degrabă decât prin oferirea unor informații adecvate, științific corecte, care ar
putea fi de natură să protejeze adolescentele și adolescenții, părinții nu construiesc capacitatea fiicelor lor de a
recunoaște abuzul, de a dezvolta granițe suficient de bune împotriva abuzului și de a-l respinge ca intolerabil și
inacceptabil. Problema educației sexuale, sau mai degrabă lipsa ei, a apărut și în răspunsurile oferite de către
un alt respondent, care a subliniat că este un aspect deosebit de important, în legătură cu care se fac prea
puține lucruri pentru a umple golurile de informație pe care tinerele și tinerii le au și, în acest mod, pentru a
contribui la dezvoltarea unor percepții și comportamente sănătoase privind viața sexuală și sexualitatea.
”...disciplină din asta dură, certuri și restricții continue duse la extrem, fata nu făcea nimic, se îmbrăca mai nu
știu cum...Plus lipsa de a înțelege și a accepta că tinerii pot debuta în viața sexuală, dar în mod consimțit și
asta încercam să le explic, că mai bine să vorbească cu fetele lor și să le învețe să o facă numai când vor ele și
în condițiile în care se simt în siguranță. E mult mai important să le înveți decât să le urmărești să vezi dacă au
debutat în viața sexuală minore, asta nu este o chestie gravă, este un mers firesc al societății noastre și am
încercat să-i canalizăm pe părinți să facă ce trebuie făcut să le protejeze pe fetele lor, să le învețe să spună nu,
să le câștige de prietene, astfel încât ele, înainte de a face acest pas, să vină către părinți...ei nu cunoșteau că
în ultimii ani metoda de racolare este lover boy, nu mai funcționează metoda că îți promit nu știu ce... Este o
metodă, în care dacă tu ca părinte nu ai această legatură de încredere și prietenie cu copilul tău, copilul crede
că este un prieten, de obicei sunt băieți bogați sau cel puțin afișează bogăția, nu fac parte din vreo minoritate,
unii dintre ei sunt chiar copii de oameni cu bani sau situație socială OK, că-s medici, că-s procurori, ceva
oameni de afaceri, și se poartă foarte frumos, nu există niciun indicator a ceea ce urmează până la celebra
invitație la o excursie în străinătate sau ceva, care e momentul când sunt plasate.”

(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
În opinia altor respondenți, lipsa discuțiilor și a stabilirii de limite în legătură cu sexualitatea poate conduce, de
asemenea, la o creștere a frecvenței fenomenului de hărțuire sexuală a fetelor sau la violență sexuală
împotriva fetelor. Lipsa de informație sau informația greșită pe care copiii o au în legătură cu sexualitatea
poate, de asemenea, să determine anxietate, accesarea unor surse pervertite de informație, expunere la abuz.
”...este extraordinar de important ca, în primul și în primul rând, copiilor să li se vorbească despre sex și despre
seriozitatea sexului, pentru că nu este o joacă, nu este o glumă, nu este o bășcălie, a viola o fată într-o școală,
într-un WC vreo 7-8 hăndrălăi, colegi de-ai ei, denotă foarte clar că ei nu au niciun fel de educație de acasă.
Deci copiii trebuie să înțeleagă, în mod special băieții, cât de serios este să îți abuzezi o colegă și care sunt
consecințele...”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
”...copiii ăștia trăiesc într-un mit, imaginea lor despre sex este nelegată de realitate la cei mai mulți dintre ei și
asta are multe efecte, inclusiv de a fi posibile victime ale acestui trafic, de la faptul că sunt plini de inhibiții și
complexe pentru că se raportează la un lucru total ireal și rămâneau uimiți și le-am vorbit foarte mult și despre
materialele pornografice și le-am explicat și cum se fac.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Lipsa de informație adecvată în legătură cu sexualitatea și credința că femeile au obligația sau datoria de a
oferi sex conduce, de asemenea, la niveluri crescute de toleranță față de violență și față de violența sexuală.
Sexualitatea nu mai este conectată cu consimțământul, în cazul femeilor. Se presupune, astfel, ca femeile să
fie foarte sexuale și foarte disponibile pentru bărbați, dar, atunci când sunt astfel, există o monedă cu față
dublă pe care trebuie să o accepte: pe de o parte, își împlinesc datoria anterior menționată, pe de altă parte
sunt blamate pentru imoralitate; și când sunt astfel blamate, aceasta normalizează faptul că restul membrilor
societății nu intervine în cazurile de violență. Este un puternic mesaj de tipul ”au vrut-o, o merită, să se
descurce”, iar acest lucru permite cu ușurință celorlalți membri ai societății să se disocieze de violență și să
simtă că nu au nicio responsabilitate de a acționa împotriva ei.
”Toleranța mare față de violența împotriva femeii și violența în general, pentru că e inclusiv față de copil sau
oricine este în situație vulnerabilă. Despre mituri sau credințe despre sexualitate de genul că pentru femei sexul
este o obligativitate în cadrul relațiilor sau altele legate de sexualitate. Blamarea victimelor care sunt abuzate
sexual și acuma mă gândesc la toată gama de abuzuri, nu numai de exploatare sexuală. Toleranța față de
prostituție mai mult sau mai puțin mascată...eu mă mir, dacă nu mă și revolt, cu cât de mare ușurință vorbesc
oamenii...cu cât de mare ușurință povestesc, de exemplu taximetriștii, despre ce se întâmplă pe piața
“prostituției”, că știu cazuri în care femeile sunt legate cu lanț de pat, că a dus un client și clientul s-a speriat și
l-a chemat înapoi și i-a povestit, dar nu i-a trecut prin cap nici lui, nici clientului respectiv să cheme ajutor.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
În acest context, un alt respondent menționează miza mare plasată la nivelul sexualității. Sexualitatea este
foarte prezentă și promovată asiduu peste tot; echivalează cu puterea în cazul bărbaților, le accentuează
puterea deja existentă și resursele deja prezente și echivalează cu supunere în cazul femeilor, este un bun
evaluat și utilizat de bărbații deja puternici.
”...Bărbatul a continuat să aibă puterea și printre femei s-a construit la modul, mai mult sau mai puțin conștient,
acest mit că, indiferent de unde ești, pe modelul american, ai pornit de jos și te-ai măritat cu un miliardar, deci

pe mitul ăsta al creșterii bruște, este o miză pe sex, la noi este o miză pe sex fabuloasă, patologică, deci este
inadmisibil și este cât se poate de promovat în media și peste tot, nu mai este nimic care să țină în frâu acest
lucru.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)

e) Factori economici, sociali și culturali care contribuie la existența cererii
Mai mulți respondenți au subliniat faptul că există o conexiune puternică și trăsături comune între bărbații
abuzivi în general și bărbații care devin recrutori și/sau traficanți, că aceleași contexte, aceleași medii sociale în
care femeile nu au acces la drepturile lor fundamentale și sunt supuse violenței sunt mediile care construiesc
profilul traficantului, bazat, în fapt, pe aceleași percepute drepturi de a controla, exploata și folosi femei.
”Nu știu dacă există așa un portret foarte diferit al traficantului de al bărbatului care controlează și care-și
manifestă autoritatea prin mod negativ. Nu este foarte mare diferență ca portret așa de om, nu știu...ca și
portret, ca și structură, dacă vrei, a lui, așa, de personalitate nu e foarte mare diferența, e același, acolo s-a
născut, de acolo a ieșit, nu a ieșit de altundeva. Nu confecționează cineva la colț traficanți, nu. Din familia asta
și ei se ridică și fac ceea ce fac și sunt cum sunt.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
Mediile sociale apar a fi, în viziunea altui respondent, o sursă de educație despre relații și un normalizator al
situațiilor în care femeile oferă sex bărbaților și bărbații au puterea de a cumpăra sau închiria corpurile femeilor.
Un profil al clientului este imposibil să fie fixat într-o anume categorie de vârstă, într-o naționalitate anume, întrun mediu economic sau educațional particular, clienții sunt diverși, atât în ceea ce privește caracteristicile
anterior menționate, cât și în ceea ce privește comportamentele lor. Pe un continuum comportamental, există
clienți care controlează mai mult sau mai puțin; una dintre extremele acestui continuum ar fi situația unor clienți
care nu doresc să aibă control total numai asupra corpului femeilor, ci și asupra emoțiilor lor, considerând că
banii pe care ei îi oferă ar trebui să transforme femeia într-un instrument complet și dezumanizat de împlinire a
nevoilor, fără emoții personale.
”Și multe dintre fete intră în situația de exploatare cu niște percepții asupra bărbatului, că de fapt toate trăim,
creștem în acest mediu în care bărbatul se duce la prostituate, nu știu cum, dar nevastă-sa e de vină că nu îi
satisface nevoile, cam așa, să zicem... (nn – clienții) sunt de toate felurile, de toate naționalitățile, de toate
meseriile, și tineri și bătrâni, unii sunt, zic fetele, un pic mai răbdători, alții cer doar să li se respecte ordinele pe
care le dau. Vorbesc foarte greu fetele despre asta, ca și mine acum...au uitat pur și simplu sau sunt blocate
imaginile astea. Și inclusiv imaginile ale așa zișilor clienți salvatori sunt blocate, eu nu am auzit până acum
nicio fată să spună: acest bărbat pe mine m-a salvat...A spus ceva de genul: pe mine m-a cumpărat pentru el,
care înseamnă cu totul și cu totul altceva, e același lucru, e sclavie. Da, e sclavie, ești servitoarea sexuală a
unui bărbat, da? Am avut o fată care teoretic a fost salvată de un client și în momentul în care un jurnalist a
întrebat-o cum a fost, cum te-ai simțit când ai fost liberă, când te-a cumpărat de la patron, ea a spus: nu pot săți răspund la întrebarea asta, să treci tu prin aceeași situație, să te cumpere cineva, să te ia la el acasă și să fii
oricând la dispoziția lui și apoi răspundem împreună la întrebare. Pentru că nu există clientul ăla care să se
ducă la o fată și fata să îi spună din primul moment: uite-mă, sunt aici ținută cu forța, ajută-mă să scap. Se
folosesc de ele, deși știu situația lor, și la un moment dat, ca să se simtă el bine în fața lui Dumnezeu...să-și
mai spele din păcate, spun, uite fac un gest, o ajut pe fata asta...de multe ori o ajuta cumpărând-o și făcând ce
vrea din ea. Iarăși întorcându-ne la mătura pe care o pui după colț și când ai nevoie de ea, o iei și o folosești. Și
dacă se poate să rămână mereu tânără, mătura asta, și zâmbitoare, că dacă nu e zâmbitoare agresiunile sunt
pe măsură...dacă fetele nu sunt vesele în momentul în care au rapoarte sexuale...despre asta vorbesc fetele,

eram mai tristă, nu eram veselă și jap, agresiune fizică. Aceasta era reacția clientului. Te-am plătit, să fii veselă!
Te-am plătit să zâmbești.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
Femeile ar trebui să fie, în viziunea respondentului, vii, pentru a oferi plăcere și pentru a fi supuse, dar în
același timp inanimate în ceea ce privește propria lor viață interioară. Nevoile de putere și inegalitățile de gen
care sunt, de asemenea, conectate cu relațiile de putere sunt foarte prezente în acest tipar de relații prezentat
mai sus.
”Păi, sunt aceleași probleme de inegalitate de gen...Mi-e mătura de bună folosință, mi-e și femeia de bună
folosință...nasol că mătura stă în colțul în care o lași, femeia nu prea și câteodată se mai mișcă și atunci trebuie
să o persecuți puțin. Cam astea sunt diferențele dintre mătură și femeie în toată povestea asta cu cererea. Na,
dorința de putere și așa mai departe. Deci toate-s legate de o totală inegalitate, da, clar. Și oamenii au nevoie
de putere, nu-i înțeleg de ce, mă rog, de această putere și control. Și vorbim de relații sexuale, zicem ca trebuie
să ne satisfacem niște nevoi fiziologice. Și atunci persoana cu care tu îți satisfaci aceste nevoi fiziologice, ce
este? Tu ai niște nevoi fiziologice de satisfăcut, dar copila aceea ce are? Ea ce are? Da... Îmi spunea o fată
săptămâna trecută, o fată nou venită în programul de asistență: am avut patru clienți, pentru mine sunt mult mai
mult de 4.000, nu există număr...”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
Privind problemele legate de putere, un respondent subliniază, de asemenea, faptul că accesul la sex este
asociat cu percepții diferite, în funcție de locul în care se petrece întâlnirea sexuală. Este o altă manifestare a
puterii în cazurile oamenilor de afaceri influenți, care au acces foarte crescut la resurse și este percepută ca un
drept al bărbatului în cazul exploatării outdoor. Este despre ”am puterea să te cumpăr” sau despre ”am dreptul
să te cumpăr”.
”Câteva dintre cunoștințele mele care lucrează la firmele multinaționale spun că este o cultură a firmelor, a
companiilor, că la întâlnirile numite întâlniri de business, team-building sau alte denumiri de cod, în care trebuie
să se simtă bine oamenii de afaceri, la aceste întâlniri este normal și este bine văzut dacă sunt incluse fetele,
acuma de la fetele animatoare până la cele care să fie solicitate și pentru servicii sexuale...Deci este înfipt în
cultura de business... este câteodată ca un simbol al bogăției, al reușitei în business...În exploatarea sexuală
stradală, acolo cererea nu este un simbol al puterii, apare mi se pare mie ca și un drept al clientului, în viziunea
lui. Că fata este acolo, eu am bani, ea are nevoie de bani și îi place. Social, e un trend să te duci.. ori e normal,
ori e funny, o aventură, este un privilegiu al bărbaților.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
Alți respondenți menționează posibilele procese interne ale bărbaților care cumpără sex, făcând o analiză a
motivațiilor acestora. Una dintre opiniile exprimate subliniază faptul că bărbații care cumpără sex nu au, de
fapt, încredere în sine și stimă de sine crescută.
”...e greu de a face un tipar, dar tot ceea ce este caracteristic tuturor, este că persoanele respective nu au
încredere în ele. E simplu, dacă mergi într-un bar sau într-un club, sunt fete dispuse la o noapte de aventură,
fără absolut niciun ban, nimic, adică vreau să spun că poți să îți îndeplinești nevoile și altfel decât plătind pe
cineva, dar dacă te duci și plătești pentru anumite servicii înseamnă că nu trebuie să mai depui efort, nu trebuie
să mai impresionezi, să mai flirtezi, pentru că, chiar dacă te duci cu cineva chiar și numai pentru o noapte
trebuie să depui efort.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)

Un alt respondent readuce în discuție ideea de putere și control asupra unei alte persoane, care este, la final,
transformată în pilon de susținere pentru propria putere. Imaturitatea emoțională a clienților, susține acest
respondent, este motivul pentru care unii clienți preferă să își satisfacă nevoile, oricare ar fi ele, într-un mod
deconectat din punct de vedere emoțional, în care nu este necesară reciprocitatea, nu e nevoie de un anumit
tip de comportament, nu e nevoie de a cuceri, a seduce, a impresiona, a oferi o parte a propriei persoane și în
care, firește, există riscul de a fi respins. Să cumperi sex e sigur și ușor.
”Cred că pentru ei contează foarte mult faptul că pot întinde mâna și pot primi în momentul în care întind mâna,
lucrul ăsta le dă încredere în ei, le dă senzația, pentru că foarte mult din perspectiva unui bărbat, cred că și a
unei femei, dar poate mai mult din perspectiva unui bărbat, activitatea sexuală are legătură cu dorința de a
domina, cu dorința de a avea controlul, cu dorința de a dispune de o persoană în momentul în care vrei, de
persoana pe care o alegi tu și astfel de dorințe pot fi îndeplinite mai greu într-o relație obișnuită, într-o relație de
durată. Ca să poți avea într-o relație firească lucrul acesta sau să poți dobândi sentimentul ăsta presupune un
efort, presupune să construiești ceva într-o relație și atunci nevoia asta de a te simți puternic, de a te simți viril,
de a te simți dorit, da, este foarte puternică și cu siguranță are legătură și cu neîncrederea în sine, cu teama că
nu este capabil, teama că nu poate performa și poate avea legătură cu atitudinea, atunci când este respins nu
poate face față frustrării, nu poate face față respingerii și atunci lucrurile astea ies foarte mult într-o relație
firească cu o persoană de sex opus, într-o relație de cuplu. Lucrurile acestea ies și în relația de cuplu dacă nu
ai un comportament adecvat, s-ar putea să nu primești lucrurile acestea și în niciun caz persoana să nu te facă
să crezi că ești puternic, că ești oricând dorit, la orice oră, că persoana respectivă este super încântată să-ți
ofere ție satisfacție sexuală când tu la rândul tău nu oferi reciprocitate, e foarte ușor să nu oferi reciprocitate
pentru că nu te aștepți să ți se ceară reciprocitate din niciun punct de vedere inclusiv al relaxării în timpul
actului sexual și nu ți se cere reciprocitate, ba mai mult te simți stăpân, simți că deții persoana respectivă, faci
ce vrei tu cu ea, când vrei, cum vrei, e o nevoie de putere și de dominare. Și cred că are foarte mare legătură
cu imaturitatea emoțională.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Un punct de vedere important este menționat și în legătură cu invizibilitatea clienților. Foarte puțină atenție este
îndreptată către cumpărătorii de sex și foarte multă atenție este plasată asupra femeilor, acesta fiind un alt
indicator despre blamare și direcționarea responsabilității. Clienții vin și pleacă, pentru ei nu există consecințe
sau întrebări. Când femeile reușesc să iasă din situația de trafic, ele sunt cele obligate să răspundă la
întrebările adesea rău-voitoare ale comunității sau chiar ale autorităților, care se presupune să le ofere sprijin și
protecție. Lipsa atenției în ceea ce îi privește pe clienții care sunt conștienți de faptul că persoana pe care o
cumpără pentru sex este obligată să se prostitueze, este traficată, este minoră etc., contribuie la perpetuarea
traficului și are rădăcini în inegalitățile de gen, acolo unde ”bărbatul e bărbat”.
”Vis-a-vis de client cred că singurele modalități de abordare s-ar întemeia pe promovarea unor adevărate valori
morale. Este foarte greu să abordezi clientul pentru că el se vrea invizibil și se dorește invizibil și rămâne într-o
oarecare măsură invizibil. Dar ca să putem sensibiliza persoanele masculine să nu mai plătească pentru sex,
probabil că ar trebui să le facem mai conștiente de valoarea femeii în societate.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
În unele cazuri, pe parcursul realizării cercetării, a fost mult mai dificil pentru unii dintre respondenți să
răspundă întrebărilor privind clienții, părând că nu și-au pus niciodată astfel de întrebări, pe când răspunsurile
legate de victimele traficului de ființe umane erau oferite cu mult mai mare ușurință.
”A, e prea grea întrebarea, e prea grea, pentru că, e prea greu, e prea greu răspunsul. Chiar nu mi-am pus
niciodată o astfel de întrebare, dar există factori foarte numeroși de la, eu știu, factori individuali pentru bărbați
căsătoriți, factori individuali pentru bărbați necăsătoriți, dorința de aventură, dorința de, cum să spun eu, de a

epata și de a arăta că e cineva în fața mediului, grupului de prieteni, în fața mediului de prieteni în care te
învârți, grupul de covârstnici din care faci parte are foarte mare influență asupra acestei chestiuni. Este legată
de un număr infinit de factori și cred că ar putea fi o cale, deși, nu, nu știu, o cale de abordat, deși nu știu dacă
este absolut necesar.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
f) Responsabilități și percepții în legătură cu activitățile de prevenire
Există respondenți care menționează, de asemenea, responsabilitățile țărilor de destinație în legătură cu
prevenirea cererii de servicii sexuale de la femei care sunt victime sau potențiale victime ale traficului de ființe
umane. În acest sens, respondenții resubliniază faptul că adesea clienții rămân invizibili, că nu fac obiectul
niciunei politici sau măsuri și că nu sunt luați în calcul, de cele mai multe ori, în cazurile în care se realizează
cercetări în legătură cu fenomenul traficului de persoane. În opinia acestor respondenți, răspunsul oferit de
țările de destinație acestor probleme este adesea foarte limitat și nu există voință pentru a aborda această
componentă a problemei.
”Femeia când pleacă din țara ei, din localitatea în care s-a născut își dorește să câștige niște bani ca să se
întrețină, să întrețină o familie. Acolo unde ajunge, acei bărbați...ar putea sa aibă o femeie pe baza unei relații
OK. Poate că ar fi un factor reacția sau răspunsul societății la cererea lor, pentru că sunt foarte multe societăți
din Europa Occidentală unde nu se dorește nici măcar să se afirme că există o problemă cu bărbații din acea
societate. Degeaba facem noi în România, spre exemplu, o campanie ca femeile să nu plece în afară dacă în
afară există, nu știu, un grup de bărbați care – Domne, eu trebuie neapărat să am o femeie, o româncă, nu
altceva, o româncă. Și aici ține de răspunsul societății, dar dacă societatea nu sancționează, nici măcar nu
recunoaște că există o problemă în statul respectiv, atunci nici respectivii bărbați care automat creează cererea
nu au nicio problemă.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
”O primă activitate în aria de prevenire ar fi să recunoască că are o problemă. De ce au venit atâtea românce și
bulgăroaice în x stat? Pentru că aici a existat cerere. Înseamnă că această cerere e creată de oamenii noștri.
Primul pas este să recunoască, că da, au o problemă. În al doilea rând, să-și sancționeze prin legislație
această cerere. Și până la urmă e ușor, așa cum avem și noi în legislație că: persoana care beneficiază de
serviciile unei persoane care este victima traficului de persoane este sancționată cu închisoare de la 6 luni la 3
ani, atunci e ceva, dar atâta timp cât în statul respectiv nici măcar nu se pomenește de acest aspect nici nu ai
ce să previi.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
”Educația. Ne întoarcem la educația pe care putem s-o dăm băieților, nu?...Fetele noastre, de exemplu în țările
în care prostituția este aprobată, îngroașă PIB-ul țărilor respective prin taxele pe care le plătesc pentru ca să
poată să ofere sex, da? Plătesc taxe și traficantului care le-a dus și aranjat șederea într-un bordel sau într-o
vitrină și plătesc și autorităților statului respectiv. Deci asta este o poveste foarte grea despre care putem să
vorbim și soluțiile... nu vrea nimeni să găsească.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)

Văzut ca normalitate, procesul de a cumpăra sex devine o parte a realității fetelor și băieților din țările de
destinație. Din această perspectivă, respondenții subliniază faptul că este necesar ca abordarea prevenirii să
fie făcută din ambele puncte de vedere și ca măsurile și politicile să fie eficientizate în ambele medii, căci
prevenind traficul de persoane într-o țară de origine nu va stopa fenomenul, atunci când cererea vine din afară.
Câtă vreme există clienți și cerere, vor exista recrutori, traficanți, victime.
”În aceste două țări (nn – Spania și Italia)...au zis că este perfect normal ca bărbații să apeleze la servicii
sexuale plătite, un lucru foarte acceptat de societate, înțeles, poate chiar acceptat și înțeles la nivel de familie,
deci o soție poate înțelege și nu i se pare ceva ieșit din comun ca soțul ei, eventual și tatăl copiilor ei, din când
în când măcar să apeleze la servicii sexuale plătite. Sunt valorile societății respective, este o cultură care e
acolo...este pur și simplu ideea că bărbaților li se cuvine orice și au dreptul să facă orice. Pentru că dacă stăm
să ne gândim, dacă o femeie oferă servicii sexuale este imediat etichetată, da, clar, este o paria, este scoasă în
afara societății pentru acest lucru, dacă un bărbat cumpără servicii sexuale nu i se întâmplă nimic. Ori dacă
acest lucru este acceptat la nivel macrosocial și este acceptat la nivel familial este un model și pentru tinerii de
sex masculin, copilul de sex masculin, băiatul din familia respectivă având modelul va face și el același lucru
când va fi mare...”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)

În cazul unora dintre campanile de prevenire implementate de către respondenți, inegalitățile de gen sunt
vizibile și la nivelul reacțiilor pe care fetele și băieții din grupurile țintă le au la mesajele de prevenire.
”Atunci când sunt numai fete sunt mai libere în a spune ce gândesc...Dacă în sală ar fi un băiat tocmai pentru a
nu se face de râs, pentru a nu fi considerate și pe urmă blamate de către băieți, de către grupul de prieteni
încearcă să-și limiteze reacțiile. Apoi existența unui băiat lasă loc de glume. Ce, de ce te-ai întristat? sau De ce
plângi? Aia a fost proastă!”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)
Unele organizații neguvernamentale menționează lipsa de alternative pentru femeile victime ale traficului,
aceasta fiind, de fapt, o lipsă de angajament la nivel public, statal. Din acest punct de vedere, organizațiile
neguvernamentale consideră că funcționarea și capacitatea lor de a oferi suport victimelor este fracturată și,
într-o măsură semnificativă, lipsită de eficiență și credibilitate. Aceasta pentru că funcționează cu fonduri
extrem de limitate, cu personal foarte redus și fără o capacitate reală de a reintegra victimele. Adesea folosesc
relațiile personale, în mult mai mare măsură decât măsura în care fac apel la sistemul public, care ar trebui să
fie coerent, funcțional și puternic. Prin urmare, în unele cazuri, organizațiile neguvernamentale simt că
promisiunile lor pentru o viață mai bună, adresate victimelor, sunt goale de conținut și înșelătoare.
”...te întâlnești cu victime în străinătate și le propui să vină acasă și să încerce să aibă o altă viață decât cea la
care sunt expuse și întrebarea este: ce îmi oferiți, îmi dați o locuință, îmi dați un serviciu cu un salariu motivant,
mă ajutați să ajung un om integru? Părinții nu m-au dat la școală, părinții nu m-au învățat, educat, mama a avut
comportamente deviante în familie și nu am văzut altceva, dvs. ce îmi oferiți? Și noi ce putem răspunde?! Noi
nu oferim nimic, noi nu suntem în stare să oferim nici măcar despăgubirile câștigate prin instanță de către
victime, că dacă am avea 5-10 victime care și-au primit despăgubirile în timp, atunci poate că situația ar începe
să fie un pic schimbată.”
(interviu reprezentant organizație neguvernamentală)
Unele instituții publice consideră că puterea informării este importantă și că aceasta este cheia pentru
prevenire.

”Printr-o campanie de prevenire nu poți să rezolvi problema sărăciei, însă poți să rezolvi problema lipsei de
informație a tinerelor, a femeilor...rezolvi partea de informare pentru că noi considerăm că aici este partea tricky
a traficanților, atâta timp cât femeile nu au informații cu ce se poate întâmpla, unde pot să ajungă și până la
urmă care va fi viața lor după ce vor deveni victime, atunci traficanții au câștigat. Dar, în momentul în care
informația ajunge la aceste potențiale victime cu siguranță am îndepărtat riscul ca ele să devină victime.”
(interviu reprezentant organizație guvernamentală)

Totuși, în legătură cu același subiect, mai multe organizații neguvernamentale consideră că doar a oferi
informații nu previne traficul de ființe umane și nu schimbă perspectiva societății asupra fenomenului. Unele
campanii de prevenire bazate pe simpla informare sunt văzute de către ONGuri drept superficiale și ineficiente;
mai degrabă, consideră acestea, este important să existe intervenție timpurie, intervenție la nivel comunitar,
care ar schimba opinii și care ar putea modifica modul în care femeile și bărbații sunt asociați unor valori,
drepturi și roluri în societate.

