
 31

fărădelegilor comise de antecesorul său – PCRM, el profită acum imens 
de pe urma denigrărilor de altă dată.  

De obicei, pentru a fi sacrificat trebuie să devii mai întîi rege. La noi 
este însă invers – victima sacrificată se mişcă încet, dar sigur spre tron. 
Regele a murit, trăiască regele! 

 
 
 

CADRUL NORMATIV ŞI LEGISLATIV 
INTERNAŢIONAL ŞI TRAFICULUI DE FEMEI 

 
Doina DELEU 

Republica Moldova, Chişinău 
Universitate de Stat din Moldova 

Facultatea de ştiinţe politice şi administrative 
Studentă 

 
Comunitatea internaţională hotărîtor şi dîrz judecă traficul de persoa-

ne, îndeosebi traficul de femei şi copii, ca cea mai serioasă şi flagrantă 
lezare a dreptului omului, o formă a “sclavagismului contemporan” şi un 
model acut de violenţă faţă de femei.14 Cu toate acestea, majoritatea 
statelor nu şi-au revizuit legislaţia şi programele, direcţionate să combată 
acest flagel, în contextul drepturilor omului. 

Dacă e să analizăm acest fenomen din prisma drepturilor omului, e 
lucid că traficul de persoane sau, în sens mai îngust, de femei şi fete, în 
primul rînd trebuie să fie înregistrată sub aspectul lezării dreptului omului 
şi numai ulterior ca o încălcare a intereselor statale. O atare apreciere 
aduce în prim-plan drepturile şi necesităţile persoanelor victime ale con-
trabandei şi obligaţiile puterii de stat privind acordarea unui sprijin (su-
port) juridic şi de asistenţă socială victimilor. Susţinătorii acestei idei 
subliniază indispensabilitatea includerii “elementului drepturilor omului” 
în legislaţie, programe şi iniţiative, direcţionate contra contrabandei, unde 

                                                           
14 Vezi Recomandarea nr.1325 (1997) a Asambleei Parlamentare a Consiliului 

Europei (unde traficul de femei e tratat din prisma asemănării cu sclavia). 
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de obicei, toată atenţia, în mod tradiţional era concentrată în lupta cu 
migraţia ilegală, prostituţia, proxenetismul şi grupările criminale.15 

În mare parte graţie activităţii ONG-urilor, o mai mare atenţie prob-
lemelor drepturilor omului se acordă în normele politicii internaţionale, în 
declaraţiile politice, dar, din păcate, la un nivel mai mic – în politica in-
ternă a statelor. Ca rezultat al acţiunilor legate direct sau indirect de 
trafic, sînt încălcate: dreptul la libertate, la demnitatea şi securitatea per-
soanei, dreptul de a nu fi ţinut în sclavie şi muncă forţată, diverse drepturi 
economice şi sociale, deasemenea drepturile copilului. Aşa precum gu-
vernele diferitor state sunt responsabile pentru respectarea drepturilotr 
omului în teritoriul său, ele mai sînt obligate să protejeze oamenii de o 
atare practică, să pedepsească prin lege violenţa asupra persoanei şi să 
garanteze un suport juridic victimilor traficului. 

În conformitate cu normele Dreptului Internaţional, statele se obligă 
să preîntîmpine încălcarea drepturilor omului, să investigheze toate ca-
zurile de încălcări similare, să ia măsuri corespunzătoare privind persoa-
nele care au comis aceste încălcări şi să acorde o compensaţie morală şi 
materială celor care au avut de suferit în urma acestor lezări.16 

Acţiunile care-i coboară pe oameni la nivel de sclavi sau asemenei 
robilor, munca forţată (silnică), prostituţia violentă şi forţată, constrîn-
gerea la căsătorie, exploatarea prostituţiei, cercul vicios de datorii (jugul) 
şi abuzul oamenilor – toate la un loc aceste acţiuni sunt considerate leză-
rii ale drepturilor personale ale omului şi, în conformitate cu normele in-
ternaţionale, sînt interzise sub orice formă. 

Respectivele documente includ: Convenţia despre Sclavie (Slavery 
Convention, 1926), Convenţia adiţionată privind interzicerea sclaviei, tra-
ficului de sclavi, institutelor sclaviei şi acţiunilor care pot fi calificate 
drept de robie (Supplementary Convention an the Abolition of Slavery, 
the Slave Trade, and Institution and Practices Semilar to Slavery, 1956), 
Convenţia privind interzicerea muncii forţate (Abolition of Forced Labor 
Convention, 1957), Convenţia privind ieradicarea tuturor formelor de dis-

                                                           
15 Vezi de exemplu, Comunicarea lui Mary Robinson, Înaltului Comisar ONU 

privind drepturile omului. Consultarea privind traficul de femei şi industria 
sexului, 21 iunie, 1999. 

16 Conferinţa privind drepturile omului. Normele dreptului omului privind ati-
tudinea faţă de victimile traficului, ianuarie 1999, p.4 
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criminare a femeii (Conventuion on the Elemination of All Forms of Des-
crimination against Women, 1979), Convenţia privind drepturile copilului 
(Convention on the Rights of the Child) şi Acordul Internaţional privind 
drepturile poltiice şi civile (International Convenant on Civil and Political 
Rights, 1966). 

O mulţime de documente internaţionale, la fel ca şi o multitudine de 
declaraţii şi norme de un caracter facultativ, include în sine ideea con-
trabandei de persoane. Ca exemplu, în articolul 6 a Convenţiei privind in-
terzicerea tuturor formelor de descriminare ale femeii se accentuează 
faptul că statele-membre ale Convenţiei sînt obligate “să ia măsuri co-
respunzătoare, inclusiv de ordin legislativ, pentru a înceta contrabanda de 
femei şi exploatarea prostituţiei femenine”. În acelaşi timp Convenţia pri-
vind drepturile copilului cheamă statele menite să garanteze protecţia co-
piilor de exploatarea economică sau de toate felurile de exploatare se-
xuală şi violentă. Convenţia privind sclavia indeamnă statele membre să 
garanteze o “totală interzicere a sclaviei sub formele ei”, ceea ce este 
atribuţia atît persoanelor juridice, şi fizice, cît şi grupelor sociale.17 

În acelaşi context, Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
declară că statele sînt responsabile pentru folosirea muncii forţate. Aceste 
documente determină munca forţată ca “orice fel de muncă sau servicii 
efectuate de funcţionarii cu ameninţarea de a fi pedepsiţi, dar pe care fun-
cţionarul nu se obligă să le efectueze din propria dorinţă”.18 

Alte drepturi şi norme conţinute în Convenţia privind interzicerea tu-
turor formelor de descriminare a femeii şi Convneţia privind drepturile 
copilului, în aşa acte internaţionale ca Acordul Internaţional privind drep-
turile economice, sociale şi culturale (Internaţional Convenant on Eco-
nomic, Cultural and Social Rights), Convenţia împotriva torturilor şi altor 
forme de comportament inuman, crud şi umilitor (Convention Against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degradend Treatment), Convenţia 
privind protejarea tuturor lucrătorilor-migranţi şi membrilor familiilor lor 

                                                           
17 Contrabanda de rînd cu jugul de datorii sunt calificate drept acţiune care pot 

fi adiţionate de sclavie. Vezi grupul de lucru al ONU privind formele con-
temporane ale robiei, UNDOC.E/CN.4/Sub.2/AC.2/1991/1/Add.1; Convenţia 
adiţionată din 1956 privind interzicerea robiei, traficului de sclavi, insti-
tutelor şi acţiunilor care pot fi atribuit sclaviei (Art.1) 

18 Convenţia Nr.29, articolele 2(1), 4(1). 



 34

(Convention on the Protection of All Migrants Workers and Members of 
their Families), Declaraţia privind interzicerea tuturor formelor de vio-
lenţă contra femeii şi Declaraţia de la Pekin şi Platforma de acţiuni 
(Beijing Federation and Platform for Action), la fel au o legătură cu su-
biectul dat. 

O serie întreagă de Convenţii Internaţionale, atribuite perioade tim-
purii şi cu specific de luptă cu traficul în scop de exploatare sexuală, ac-
tualmente sunt considerate învechite. Ele include: Acordul Internaţional 
privind interzicerea comerţului cu sclave albe (International Agreement 
for the Suppression of White Slave Traffic (1904); revizuită de protocolul 
din 1948; Convenţia Internaţională privind interzicerea traficului de scla-
ve albe (International Convention for the Suppression of the White Slave 
Traffic, 1910) revăzută în Protocolul Convenţiei Internaţionale privind in-
terzicerea traficului de femei şi copii (Protocol on International Conven-
tion for the Suppression of Traffic in Women and Children, 1921) şi Pro-
tocolul 1947; Convenţia privind interzicerea traficului de persoane şi ex-
ploatării prostituţiei altor persoane (Convention for the Supperssion of the 
Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Ofters, 
1949). 

În special, Convenţia din 1949 privind traficul de persoane insistă ca 
statele membre, “să supună pedepsei oricare persoană…care pentru bani, 
prin convingere sau alte metode are controlul asupra altor persoane cu 
scopul de a le prostitua”, dar şi oricare persoană, care deţine, întreţine şi 
asigură cu resurse întreţinerea unui bardel”. Convenţia  la fel cheamă sta-
tele “să ia sau să garanteze măsurile necesare pentru încetarea traficului 
de persoane în scop de exploatare a prostituţiei”, să garanteze un suport 
victimilor traficului, de exemplu pentru organizarea condiţiilor necesare 
pentru o îngrijire temporară a victimilor traficului şi întreţinerea lor”, un 
ajutor în obţinerea repatrierii etc. Statele membre care au rectificat una 
sau mai multe convenţii despre trafic de persoane, sînt obligate să le res-
pecte. Multe alte acorduri internaţionale şi regionale care se referă la lup-
ta cu criminalitatea, migrarea ilegală, acţiuni ilegale în mare, dezvoltarea 
economică, protecţia medicală şi socială etc., pot şi ele include stări care 
pot avea o legătură directă sau indirectă cu traficul de persoane şi vic-
timele lui. 
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Referindu-mă la problemele cu care se confruntă comunitatea inter-
naţională privind realizarea în practic a documentelor aprobate cu privire 
la traficul de femei voi folosi informaţii parvenite din diferite surse, in-
clusiv discutarea acestei probleme cu experţii ce reprezintă ONG-uri sau 
state-membre ale convenţiilor respective. O informaţie concretă care de-
scrie situaţia în anumite ţări am scos-o din seminarele sponsorizate de aşa 
organizaţii ca La Strada (Polonia), Departamentul de Justiţie a SUA 
(Sectorul exploatării copiilor şi pornografia copiilor) şi Institutul de Cer-
cetări Tehnice din Frankfurt. O serie de Institute actualmente sunt pre-
ocupate de investigarea comparativă în domeniul legislativ în scopul de a 
găsi şi analiza mersul implimentării legilor şi programelor primite de 
statele-membre privind combaterea traficului de femei. Printre ele se 
numără şi Institul Ludwig Boltzmann privind Drepturile Omului din 
Viena şi Institutul de Cercetări Femenine din Frankfurt. Din păcate în 
perioada pregătirii tezei nu am avut acces la toate investigaţiile şi la unele 
rezultate finale ale analizelor detaliate. 

Din investigaţiile făcute am evidenţiat 3 tipuri de state, fiecare în 
parte cofruntîndu-se cu un anumit fel de probleme în implimentarea do-
cumentelor internaţionale aprobate: 

I state-destinatare, sînt considerate statele care de o perioadă mare de 
timp au fost şi sunt pînă-n prezent principalii consumatori ai victimelor 
traficului. De exemplu: Europa de Vest şi America de  Nord sînt con-
siderate regiuni de destinaţie a femeilor şi fetelor victime dintr-o serie de 
ţări Latinoamericane, din Asia şi Africa. Odată cu destrămarea fostului 
Imperiu Sovietic, un procentaj colosal de marfă vie este transportată 
ilegal în ţările Europei de Vest – Belgia, Germania, Austria, Franţa, Italia, 
Spania, Grecia, Turcia, Marea Britanie, Elveţia. 

II State-donatoare, sînt considerate statele care oferă marfă vie celor 
care o solicită. De exemplu, ţările Americii Latine, Asiei şi Africii sunt 
calificaet drept donatoare ţărilor Americii de Nord şi Europei de Vest. Iar 
forţele state sovietice sunt ţări donatoare pentru ţările Europei de Vest şi 
Americii de Nord. 

III state-tranzit, aşa sunt numite statele, prin care, de obicei, sunt tra-
ficate victimile. Se estimează că statele care anterior au fost, de regulă, 
state donatoare actualmente s-au transformat în state tranzit sau puncte de 
destinaţie a mărfii vii. Aşa ţări sunt Polonia, Republica Cehă, Slovacia, 
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Ţările Baltice, ţările ex Iugoslaviei, pentru femeile venite din statele ex 
sovietice. Canada, de exemplu, serveşte atît ca stat destinatar, cît şi stat-
tranzit pentru transportarea victimilor în SUA. 

Fiecare din ţările-tip calificate se ciocneşte cu un set aparte de prob-
leme, deaceea în actele internaţioanle se specifică metodele de prevenire 
ale traficului pentru fiecare din aceste categorii. 

În statele destinatare încă nu se cunoaşte o metodă eficientă în com-
baterea traficului de femei. Legile şi programele corespunzătoare, ca de 
altfel şi nivelul de coordonare a acţiunilor şi modalităţii de activare a pro-
gramelor adoptate de statele de bază donatoare puternic se deferenţiază 
chiar în cadrul Uniunii Europene. În unele state-membre, ca de exemplu 
Germania, legile şi programele sînt atît de descentralizate că se deferen-
ţiază chiar în interiorul statului. Iar în planul metodelor de preveniri le-
gislative, cît şi în cadrul protecţiei victimilor traficului, cooperarea între 
state este foarte limitată şi sporadică. Se cunoaşte despre colaborarea re-
uşită între poliţia Poloniei şi Germaniei, între poliţia Austriei şi Cehiei. 
Însă la nivel general, o atare colaborare se bazează frecvent pe relaţia sau 
independenţa personală a reprezentanţilor poliţiei din diferite regiuni. Co-
laborarea la nivel interdepartamental şi interguvernamental, de regulă, la 
fel este lipsă. 

Cel mai duresros este faptul, că această indispensabilă colaborare 
este lipsită la nivel interguvernamental, dar în unele ţări, aşa ca SUA 
există organe interdepartamentale preocupate de elaborarea recoman-
dărilor privind schimbarea legislaţiei şi a programelor existente, în acelaşi 
timp şi de garantarea unei coordonări a acţiunilor întreprinse de organele 
puterii de stat, migraţionale, serviciul forţei de muncă şi cel social, şi de-
partamentului afacerilor externe. Importanţi paşi în lupta cu traficul la ni-
vel de stat şi internaţional au fost făcuţi de SUA, într-o oarecare măsură 
graţie activităţii Comitetului Interdepartamental şi a grupelor sale privind 
lupta cu traficul de femei şi exploatarea muncii. Această activitate constă 
în activizarea răspunderii penale privind contrabanda de persoane, adap-
tarea noilor legi şi a unei serii de proiecte ce presupun includerea pro-
gramelor traficului în programele de studii şi calificarea la nivel gu-
vernamental şi internaţional. Deşi, specialiştii susţin că încă mai au multe 
de făcut, ei recunosc că la nivel de stat funcţionarii poliţiei, procuraturii, 
judecătorii şi colaboratorii organelor migraţionale ale statelor şi munici-
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piilor, cei care au probabilităţi mai mari de a se ciocni cu cazuri de trafic 
în practic, nu sunt destul de bine informaţi şi nu ştiu ce ar trebui să în-
treprindă. În afară de aceasta, în SUA nu există un program de asistenţă 
sau suport victimilor traficului, iar unele zone americane interzic chel-
tuielile pentru imigranţii ilegali. Se cunosc cazuri de implicare a ONG-
urilor care ca rezultat au reuşit să găsească resurse şi posibilităţi de a 
acorda un suport victimilor traficului. Aceasta, din păcate, sînt cazuri 
singulare. 

În alte state, ca de exemplu Belgia şi Italia, există organe centralizate 
care sînt responsabile pentru coordonarea luptei cu traficul şi care mai co-
laborează cu ONG-urile. De exemplu, în unele regiuni germane ca în Sa-
xonia de Jos sînt luate o serie de programe de coordonare privind lupta cu 
traficul. Ele funcţionează la nivel local, dar un program general de stat în 
Germania nu există. Dar aceasta este situaţia actuală, doar cîteva ţări-de-
stinatoare dispun, la moment, de un organ sau grup (autorizat) special 
pentru coordonarea intenţiilor de luptă cu traficul, atît la nivel naţional, 
cît şi la nivel internaţional. 

Toate statele se ciocnesc cu colosale probleme de lipsă a bazei legis-
lative pentru lupta cu traficul de femei. De exemplu, în ceea ce priveşte 
dreptul penal doar cîteva ţări au speciale legi direcţionate contra traficu-
lui. Tradiţional se crede că normele dreptului penal cu privire la prosti-
tuţie sînt suficiente.19 Din motiv că încă nu s-a ajuns la o părere unanimă 
privind includerea legilor speciale, îndreptate contra traficului, în codul 
Penal, doar cîteva state au luat măsuri pentru a lichida punctele slabe din 
legislaţie sau chiar cele lipsă. Una din problemele obişnuite este spectrul 
îngust şi liberalizarea legilor privind forţarea la prostituţie. De exemplu, o 
situaţie tipică este “îndemnul de a se ocupa prostituţie” sau “proxe-
netismul” care nu poate implica toţi participanţii afacerii de trafic, şi 
respectiv nimeni nu va fi acuzat şi nu va fi pedepsit destul de aspru şi 
sever, ceea ce ar fi trebuit de făcut pentru o încălcare atît de gravă a 
drepturilor omului, pentru caracterul violent şi crunt al acestui fenomen 
cumplit ca traficul de femei. O serie de procurori subliniază că este foarte 
de greu de demonstrat care a fost scopul traficanţilor (în caz de tranzit), 
de demonstrat prezenţa escrocheriei, forţei şi lipsa consimţămîntului din 
                                                           
19 Vezi Interpol, Protocolul (Documente de lucru. Conferinţa Internaţională 

privind problemele traficului de femei (octombrie 1998). 
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partea victimei. După cum a observat un procuror american, cu cît mai 
multe elemente ale procesului trebuie de demonstrat în cadrul inves-
tigaţiilor de judecată, cu atît mai clar devine faptul că (traficantul) va 
reuşi să fugă de răspundere”. 

Chiar dacă statul are prevederi privind aşa infracţiuni ca “deţinerea 
în sclavie”, “abuzul” sau “forţarea la prostituţie”, toate aceste situaţii sînt 
prea îngust interpretate şi determinate, ca ulterior să le aplice cazurilor de 
trafic. De exemplu, legea poate prevede că victimii i-a fost aplicată forţa 
sau că ea fost lipsită de dreptul de a se deplasa. Şi dificultatea problemei 
nu constă doar în imposibilitatea sau greutatea de demonstra că a fost 
aplicată forţa, ci şi în faptul că dacă forţarea a luat o altă formă, ca de 
exemplu, ameninţarea de a se răfui cu membrii familiei sau de a da 
victima pe mîinile poliţiei – procurorului poate fi neputincios în faţa tra-
ficului. 

În afară de aceasta, legea poate avea un spectru prea îngust pentru 
pedepsirea participanţilor traficului, a celor care au ajutat, contribuit sau 
fost în înţelegerea criminală de a înfăptui acţiuni legate de trafic de femei.  

O altă parte slabă a legislaţiei existentă privind lupta cu traficul este 
tendinţa de a o folosi doar în contextul prostituţiei sau “exploatării se-
xuale”. Precum am menţionat mai sus, aceste legi pot fi neadecvate în 
cazurile de trafic de persoane, în alte scopuri decît cele sexuale, aşa ca 
munca forţată şi acţiuni care pot aduce persoana la nivel de sclav (cazuri 
înregistrate deja). Din ţările care dispun de legi direcţionate în mod con-
cret luptei cu traficul, doar Belgia tratează această problemă ca încălcare 
a drepturilor omului şi a implimentat în realitate legile cu privire la o 
serie largă de cazuri de exploatare. De exemplu, legile belgiene cer pe-
depsirea fiecărei persoane, care “prin orice modalitate direct sau indirect, 
prin intermediari a contribuit la trecerea şi aflarea în teritoriul Belgiei a 
persoanei străine în aşa fel ca: 

împotriva acestei persoane direct sau indirect se folosesc excrocherii, 
forţa, violenţa, ameninţarea şi alte forme de limitare a libertăţii: 

folosirea în scopuri personale a vulnerabilităţii acestei persoane, pro-
venite ca rezultat a statului ilegal, şi administrativ nedeterminat; sarcină, 
boală, slăbiciuni fizice şi psihice sau defecte”. 

O situaţie similară este anexată Codului penal privind exploatarea vi-
ciilor altor oameni sau proxenetismul (folosirea prostituţiei). Pedepsitrea 
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devine tot mai severă şi cruntă, dacă  crima a fost făcută de un grup or-
ganizat şi dacă a avut caracter recidivist şi dacă a fost repetată. 

SUA la fel încearcă să ia măsuri pentru a lichida vacumurile legisla-
tive şi pentru a asigura prezenţa legilor penale adecvate pentru răspunde-
rea juridică în caz de încălcări a legii privind munca, acţiunii care pot fi 
calificate şi atribuite muncii de sclav şi a  altor aspecte ale traficului de 
persoane. Grupul interdepartamental privind problemele exploatării mun-
citorilor, fondată în SUA, a prezentat propunerea de a include noi legi şi a 
determina noi forme de pedeapsă pentru crimele făcute care în legile fe-
derale nu sînt adecvate abordate. Printre noile legi există una, în con-
formitate cu care crimă se consideră angajarea sau transportatea oricărei 
individualităţi ştiind că ultima va fi amplasată în condiţii de exploatare 
nelegitimă. Această lege cere pedepsirea celor care au profit direct sau in-
direct din rezultatul al muncii silnice, jugului de datorii. Pedespe aspre 
sunt atribuite şi încălcărilor legate de trafic, aşa ca abuzul şi argăţimea. 

După părerea multor specialişti din domeniul activităţii juridice le-
gile şi situaţiile existente luat în ţările destinaţie, nu asigură eficient o ba-
ză juridică necesară împotriva traficului, îndeosebi cînd este vorba de or-
ganizaţii internaţionale criminale.20 

În legătură cu confiscarea bunurilor sau a altor măsuri privind pro-
prietatea traficanţilor, doar cîteva ţări au adoptat aşa legi şi ele sînt ap-
licate în cazuri de trafic de femei. În Italia procuratura confiscă bunurile 
traficanţilor folosindu-le pentru compensarea daunelor victimilor. Şi în 
Belgia există aşa legi, doar că ele sunt aplicate rareori. Procurorul SUA 
afirmă că, importanţa legilor privind arestarea sau confiscarea bunurilor 
constă în cointeresarea organelor de stat de a duce investigaţii de lungă 
durată şi mai complicate, avînd un caracter internaţional, şi o parte din 
veniturile şi bunurile confiscate vor fi ulterior transferate în bugetul fi-
nanţării programelor de stat. 

La nivel naţional şi internaţional lipsa personalului în structura de 
stat, lipsa de experienţă a judecătorilor, resursele limitate şi nivelul scăzut 
de cooperare între departamente duc la judecarea şi pedepsirea incorectă 
a cazurilor. Acuzarea este insuficientă, investigarea incompletă şi ca re-
                                                           
20 Vezi Oficiul ONU privind controlul răspîndirii drogurilor şi lupta cu crimi-

nalitatea., “Programul global privind lupta cu traficul de persoane, februa-
rie 1999, p.3-4. 
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zultat implicarea judecăţii este la un nivel minim. După cum am afirmat 
anterior, nu există o colaborare strînsă internaţională, îndeosebi din partea 
ţărilor-donatoare, iar cele care n-au un acord stabilit privind extrădarea 
pot fi neputincioase în încercările de a-i persecuta pe vinovaţi. 

Chiar de există legi adecvate, organele puterii de stat nu dau o aten-
ţie cuvenită acestui fenomen, considerîndu-l (mai puţin serios decît trafi-
cul de droguri sau de arme, tratat frecvent ca o deraiere a politicii mig-
raţioniste. Din păcate, doar într-un număr limitat şi foarte mic de ţări se 
înţelege cît de dură este această încălcare şi  crimă, nu se ia în considerare 
faptul că în traficul de femei participă şi grupări criminale foarte bine 
organizate. Această lipsă de voinţă politică poate fi explicată prin “adînca 
însemînţare” a prejudicăţilor, neînţelegerii şi neîncrederii. În multe ţări, 
traficul de femei este perceput de către public, mai întîi de toate, ca pre-
zenţa “prostituatelor străine” şi prezenţa pieţii negre de muncă, dar nu ca 
o problemă de sclavie. Se consideră că victimile traficului ştiau la ce 
merg şi erau gata la orice, sau pur şi simplu, se neagă această problemă, 
explicînd-o prin nerăspunderea statului, în conformitate cu legislaţia in-
ternaţională privind drepturile omului, pentru crimele făcute de persoane 
aparte. 

Legile care acţionează în statele-destinatar, frecvent sînt direcţionate 
împotriva victimilor traficului şi nu împotriva celor care organizează 
acest fenomen. De exemplu, în caz de acţiuni întreprinse de poliţie într-un 
bardel, sînt arestate, interogate deţinute şi deportate femeile sau fetele 
(pentru prostituţie ilegală sau munca fără vre-o autorizare) în timp ce pro-
xeneţii sau patronii casei de toleranţă rămîn practic nepedepsiţi.21 Ca 
rezultat al investigării şi analizării legislaţiei direcţionate să protejeze fe-
meile şi copiii de exploatarea sexuală, doctorul Lederer a ajuns la con-
cluzia că “legile privind prostituţia sînt activate şi îndreptate împotriva 
femeilor şi copiilor, în timp ce legile împotriva celor care implică aceste 
persoane în prostituţie, traficanţi de marfă vie, practic niciodată nu sunt 
aplicate”. Cu toate acestea, în unele state se poate discuta despre o pedep-
sire a traficanţilor, căci legislaţia lor prevede crearea secţiilor specializate 
de poliţie sau procuratură, anume de traficul de femei şi toţi participanţii 
sau organizatorii lui. 
                                                           
21 Mărturie depusă de doctorul Laura Lederer, în prezenţa Comitetului CSCE la 

28 iunie 1999. 
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Chiar dacă se ajunge la răspunderea penală a traficanţilor, sentinţa de 
obicei este uşoară, căci ei sunt acuzaţi de “folosirea căilor amorale pentru 
dobîndirea resurselor pentru existenţă” sau “tăinuirea migranţilor ilegali”. 
De regulă, traficanţii sînt eliberaţi prin conştiinţă, ei obţin o tărăgănare în 
punerea în acţiune a sentinţei (verdictului) sau/şi reuşesc să scape uşor 
prin achitarea unei amenzi simbolice. Deşi codurile penale ale majorităţii 
statelor prevăd pedepsirea penală pentru aşa infracţiuni ca viol, amenin-
ţare, şantaj, escrocherii şi limitarea ilegală a libertăţii de a se deplasa, şi în 
pofida faptului, că oriunde există legi prin care se interzice exploatarea 
muncitorilor şi abuzul muncii lor, aceste legi foarte rara sînt folosite şi 
aplicate în investigarea proceselor traficului de femei. 

Unii dintre cele mai serioase obstacole în investigarea eficientă a 
proceselor traficului şi protecţiei victimilor lui, - cu acest fapt sînt de 
acord atît poliţia, cît şi procuratura, cît şi ONG-urile – este faptul că în 
majoritatea statelor-destinatare ale victimilor traficului, persoanele care 
sunt reţinute pentru muncă şi trai ilegal, este vorba de străini şi imigranţi, 
în confiormitate cu legislaţia autohtonă sunt supuşi unei deportări im-
mediate. De obicei poliţia şi organele migraţionale nu întreprind nici un 
fel de încercări de a  clarifica, sunt persoanele arestate victime ale tra-
ficului sau au comis alte infracţiuni. Astfel, chiar şi cei interesaţi în depis-
tarea grupelor organizate implicate în trafic, rămîn în neştiinţă, iar vic-
timile traficului, nu primesc nici suportul minim la care puteau spera şi 
investigaţia se termină cu aceasta. În unele ţări ca în Germania, de 
exemplu, organele puterii au obligaţia de a aresta şi deporta în termen 
scurt ilegalii, chiar dacă ei sunt deja calificaţi ca victime ale traficului sau 
martori ai procesului penal. Deşi, există o posibilitate teoretică, minimă, 
că dacă dosarul este investigat şi dat în judecată, procuratura poate cere 
întoarcerea martorului în ţară pentru a depune o declaraţie, dar aceasta 
foarte rar devine practică. Oricum, dacă victima a fost deportată, statul, 
de regulă, nu mai intervine în viaţa ei, chiar fiind un martor important. Iar 
dacă martorul este rechemat, îi sunt puse piedici de către traficanţi care 
nu doresc să-şi petreacă viaţa în închisoare, de tipul – poate fi adus un 
document ce confirmă nepermiterea intrării în stat a martorului de către 
organele sau serviciul imigraţional. Martorul se întoarce în statul său iar 
procentul împotriva traficantului de marfă vie se încheie. 
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Astfel, după cum aţi observat, o asemenea politică imigraţională şi 
procedura deportării imigranţilor sau muncitorilor ilegali vine într-o cont-
razicere totală cu efortul de luptă cu infractorii legaţi de traficul de femei 
şi cu protecţia drepturilor omului ale victimelor traficului. De aici mai 
parvin aşa obstacole ca: 

ameninţarea deportării immediate ce nu permite victimei să ceară 
ajutorul poliţiei şi alte organe de puteri; 

ascunderea victimileor traficului, sau de patron, sau arestare, ca re-
zultat ele nu primesc nici un ajutor şi nici o protecţie de care necesită şi 
care, în conformitate cu normele Dreptului Internaţional, trebuie să-i fie 
acordate; 

ONG-urile care oferă ajutor victimelor, nu colaborează cu organele 
puterii de stat; 

eficienţa activităţii puterii de stat scade din cauza imposibilităţii şi 
nedorinţei de a declara ceva contra traficanţilor. 

Fiecare dintre aceste obstacole are o serie de ramificări-probleme. 
De exemplu, deportatea este aplicată tuturor persoanelor care se află 
ilegal într-un stat, astfel nu este luată în considerare trauma psihologică, 
fizică sau pericolul în care este victima dacă se întoarce acasă. Multe state 
nu sunt în stare să asigure un suport medical, psihologic sau juridic vic-
timei, şi nici n-o pot proteja de răzbunarea sau nimerirea ei repetată în 
reţelele traficanţilor. În majoritatea cazurilor victimele-minore doresc să 
revină în ţara lor. Dar deportarea are rezultatele ei nefaste. În unele ţări, 
persoanele deportate revenind în ţară sînt persecutate şi nimeresc în în-
chisori pentru practicarea prostituţiei sau plecarea ilegală din ţară. În alte 
cazuri deportarea nu va mai permite plecarea în alte ţări pentru o perioadă 
lungă, iar adesea de la victimă sunt cerute despăgubiri pentru repatriere, 
ceea ce intensifică dependenţa de datorii. 

Doar cîteva ţări ca Belgia, Italia şi Ţările de Jos, au legi care permit 
reşedinţa temporară victimelor traficului. În SUA sa adoptat legea care 
permite reşedinţa temporară victimei şi acordarea suportului necesar, cu 
condiţia că victima să accepte colaborarea cu organele puterii de stat. Dar 
oricum, şi în SUA, şi în alte state este obişnuit ca victimele să fie de-
portate fără vreo determinare. Martorilor proceselor mari şi de scandal 
privind traficul de femei li se acordă viza specială de categoria “5”, dar 
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experţii au considerat că suma acestor vize e relativ mică, iar pentru a o 
obţine este enorm de complicat. 

Adesea guvernele anumitor ţări sunt gata să “suporte” aflarea ne-
formală a victimei în teritoriul respectiv, doar că numai în Ţările de Jos, 
Belgia şi Italia există programe oficiale de asistenţă victimelor şi ea este 
acordată oricărei victime, cît şi contramandarea temporară a deportării, 
pînă cînd victima nu va decide dacă este gata pentru a participa în proces 
în calitate de martor. Pe întreaga perioadă de aflare a ei în teritoriu, ONG-
urile îi garantează şi o asigură cu un loc de trai, resurse pentru existenţă, 
asistenţa medicală şi psihică. În Belgia şi Italia femeia poate lucra sau în-
văţa, chiar ceea ce-i permite să-şi revină, să cîştige bani şi să înveţe ceva 
anume. Dacă victima îşi acordă consimţămîntul pentru a participa la pro-
ces, timpul aflării ei se va prelungi pînă la începerea procesului dat. În 
Italia această lege e mult mai liberală, în conformitate cu articolul 16, vic-
timei traficului i se asigură protecţia dacă ea: 

este cetăţean străin, supus unui comportament crud sau exploatării; 
este în pericol ca rezultat al acordului mărturiei depuse sau al tentării 

de a se ascunde de controlul grupării criminale. 
Dacă victima corespunde cerinţelor sus menţionate, ONG-urile sau 

organele de drept se pot adresa din numele ei pentru a-i acorda un suport 
temporar, pînă ea nu va lua parte în programul de reabilitare efectuat de 
ONG. 

Ca rezultat al practicării acestei politici, în ţările menţionate s-a mă-
rit considerabil numărul mărturiilor depuse, iar lupta cu traficul de femei 
a devenit mult mai eficientă. Limitări totuşi există, de exemplu nu toate 
victimele pot pretinde la recuperarea pagubelor materiale şi reabilitarea 
cetăţeniei, iar protecţia ei este invalidă în ţara de baştină. 

În Italia acţiunea de compensare a prejudiciilor este inclusă în pro-
cesul penal, iar despăgubirile morale, frecvent în sume foarte mari, sunt 
acordate victimelor din costul bunurilor confiscate ale traficantului.n con-
formitate cu legea nouă, fondul monetar pentru crearea programelor azi-
lurilor care vor susţine victimele traficului vor fi organizate din bunurile 
confiscate de la traficanţi. În Germania de exemplu, confiscarea averii 
traficanţilor vine în visteria de stat şi nu în suportul victemelor. Deşi în 
Italia şi SUA posibilitatea primirii unui statut imigraţional pe o perioadă 
mai lungă este destul de obişnuit, unele victime se adresează cu ru-
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gămintea de amnistie şi este propusă legea în conformitate cu care vic-
timei i se prelungeşte aflarea în ţară, iar în cazuri exclusive, chiar I se 
acordă viză de reşedinţă. 

Multe state pot fi evidenţioate în categoria “ţărilor tranzit de victime 
ale traficului”, deşi în acelaşi timp ele pot avea rolul de ţări-donator sau 
state-destinatoare. Ca şi ţările-destinatoare, majoritatea statelor-tranzit 
percep problema traficului de femei din punct de vedere migraţional, ast-
fel ele, de regulă, sunt preocupate de controlul şi păzirea frontierii, ridi-
carea nivelului de calificare a grănicerilor, modernizarea şi perfecţionarea 
tehnologiilor de protecţie a graniţei. 

Ca şi în alte categorii de state, nivelul de informatizare privind prob-
lema traficului de femei este foarte scăzut, deaceea parvine necesitatea de 
a învăţa poliţia, serviciile imigraţionale şi alte persoane oficiale care se 
pot ciocni cu cazul traficului de tranzit sau să ia legătura cu potenţiale 
victime ale comerţului cu marfă vie. Doar în puţine state-tranzit sunt ela-
borate şi coordonate programe şi proceduri de reacţie la cazuri de trans-
portare peste hotare a victimelor traficului (sau posibile victime). De obi-
cei, procesul se limitează la arestarea şi/sau deportarea, şi doar în unele 
ţări există programe care să acorde ajutor victimelor sau să informeze or-
ganele respective sau ONG-urile despre acest trafic. Excepţia, poate servi 
doar Republica Cehă, unde există departamente specializate de poliţie ca-
re colaborează cu ONG-urile locale în scopul acordului unui ajutor, fe-
meilor-victime ale traficului, descoperite în teritoriul Republicii Cehe 
pentru tentarea de a le transporta în Occident. 

Şi, în fine, în majoritatea ţărilor-tranzit, se efectuiază prea puţine ac-
ţiuni de investigare a fenomenului şi acuzare a traficanţilor sau persoa-
nelor care au participat la organizarea acestei infracţiuni. Ca şi în alte ţări 
schimbul de informaţii este foarte limitat, iar baza juridică şi posibilitatea 
de a lupta nu cu elemente părţi ale traficului, dar cu întregul fenomen din 
păcate nu există. 

 
 


