
 21

Pentru a schimba această situaţie şi a micşora afluxul populaţiei Gu-
vernul şi sindicate ar trebuie să se orienteze pe asigurarea utilizării forţei 
de muncă spre folosul republicii. 
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“Nimeni nu va fi ţinut 

 în sclavie, nici în robie;  
sclavia şi traficul cu sclavi sunt  
 interzise sub toate formele lor” 

 
Declaraţia Universală  
a Drepturilor Omului, 

 Art.4. 
 
De jure, sclavia demult a fost abolită, guvernele diferitor state sem-

nând numeroase tratate care scot acest fenomen în afara legii. Cu toate 
acestea, potrivit societăţii Britanice împotriva Sclaviei, cunoscute drept 
ca cea mai veche organizaţie din lume pentru drepturile omului “în pre-
zent există mai mulţi sclavi decît în trecut”. Sclavia modernă cuprinde o 
mare varietate de încălcări ale drepturilor omului. Una din cele mai strin-
gente probleme care preocupă comunitatea umană este traficul de femei – 
fenomen ce reprezintă cea mai antiumană formă de violenţă contra fe-
meii. 

E dificil să defineşti doar “traficul de femei”, căci acest fenomen, de 
obicei, este urmat de “prostituţia forţată”, în final ambele întrunindu-se în 
adevăratul fenomen al sclaviei sau a dependenţei totale. Adunarea Par-
lamentară a Consiliului Europei tratează traficul de femei şi prostituţia 
forţată drept “transportate ilegală sau legală a femeilor şi / sau comerţul 
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cu ele, cu sau fără consimţămîntul lor iniţial, cu intenţia de a le constrînge 
la prostituţie, căsătorie sau la alte forme de exploatare sexuală, în scopul 
obţinerii profitului. Abuzul fizic, sexual şi / sau psihologic al femeilor-
victime constă în intimidare, viol, dominare autoritară sau punerea lor 
într-o situaţie de dependenţă totală faţă de traficanţi”23. 

Organizaţia Internaţională a Migraţiei defineşte traficul de femei în 
specificul ei, ca “orice transportare ilegală a femeilor-migrante şi / sau 
comerţul cu ele în scopuri economice sau de alt profit individual. Ea 
poate conţine aşa elemente ca: 

- acordarea sprijinului în transportare ilegală a femeilor-migrante în 
alte state, cu sau fără consimţămîntul lor; 

- ducerea în eroare a femeilor-migrante privind scopul migraţiei şi 
modul legal sau ilegal; 

- abuzul fizic sau sexual faţă de femeile-migrante în scopul vin derii 
lor; 

- vinderea femeilor-migrante sau comerţul cu ele în scopul angajării 
la serviciu, căsătorie, prostituţie sau alte forme ilegale de profit.24 

Atît Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cît şi Organizaţia 
Internaţională a Migraţiei tratează traficul de femei după conţinut a fiind 
proxenetism, adică tragerea profitului material din practicarea prostituţiei 
altora. În conformitate cu datele lor în majoritatea cazurilor victime ale 
traficului sunt femeile-migrante, originare din diverse state din Sud, Eu-
ropa Centrală şi de Est, ţările de destinaţie fiind cele din Europa de Vest, 
America de Nord, Orientul Mijlociu, Japonia, Australia. 

Ca rezultat a prăbuşirii Imperiului Sovietic, şi respectiv, a creării 
multor state independente tinere, dar fără vre-o experienţă autonomă în 
domeniul social, economic şi politic, cu o legislaţie şubredă, spaţiul ex-
URSS s-a transformat în ultimii ani în cel mai mare traficant de femei. 
Odată cu trecerea la economia de piaţă, în spaţiul respectiv s-a intenţionat 

                                                           
23 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Sesiunea ordinară din 1997 

Recomandarea 1325 (1997) privind traficul de femei şi prostituţia forţată în 
statele-membre ale Consiliului Europei // Buletin informativ centrul naţional 
de Studii şi Informare pentru рroblemele Femeii. Nr.1(4) 2000, p.12. 

24 Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации. // Женщины в 
переходный период. Проект МОNEE Центральная и Восточная Европа / 
СНГ. // Балтия, Региональный Мониторинговый доклад №6, 1999, с.98. 
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criza ocupării forţei de muncă, scăderea ni-velului de trai şi a calităţii vie-
ţii, pauperizarea populaţiei. Degradarea condiţiilor care asigură investiţii-
le în capitalul uman indică şi o eficienţă slabă a givernului, lipsă de 
experienţă şi inconsistenţă politică în promovarea reformelor. Din cauza 
dificultăţii obiective şi erorilor de ordin subiectiv, femeia este cea care 
plăteşte cel mai scump costurilor sociale ale reformelor şi este cel mai 
grav afectată de fenomenele negative ale tranziţiei. 

În condiţiile sărăciei femeile sunt cele care completează frecvent 
grupurile de risc social. În cazul familiilor monoparentale femeia repre-
zintă unicul părinte care întreţine şi educă copiii. Disperate de sărăcii, şo-
maj nesiguranţă şi instabilitate în ţara de baştină, femeile pornesc spre 
Apus în căutarea bunăstării, adică a unui loc de muncă care să le asigure 
un salariu echitabil cu care să întreţină familia rămasă în baştină. Dar 
adesea ele numesc în reţelele traficanţilor, devenind victime ale sclava-
gismului contemporan.  

Date concrete despre aria şi specificul traficului de femei nu există. 
Informaţii ocazionale sunt primite de la Interpol sau de la Organizaţia In-
ternaţională a Migraţiei şi alte organizaţii internaţionale. Astfel, numărul 
victimelor e greu de determinat. Se presupune anual peste 2 mln. de fe-
mei şi fete tinere sunt supuse traficului. Conform datelor Organizaţiei In-
ternaţionale a Migraţiei, muncii în ţărilor membre ale Uniunii Europene 
mai mult de 500.000 de femei din Europa de Est şi Centrală sunt vic-
timile ale traficului, cele mai multe dintre ele sunt femei în vîrstă de pînă 
la 25 de ani, şi fete între 15-18 ani.25 

În tabela-anexă de mai jos veţi găsi o serie de tendinţe–cheie care au 
fost sesizate şi evidenţiate în urma studierii acestui fenomen.26 

 
DATE GENERALE DESPRE TRAFICUL DE FEMEI  

DIN SPAŢIUL DAT CU DESTINAŢII ÎN ŢĂRILE DE MAI JOS27. 

                                                           
25 Traficul de femei pe agenda ONG-urilor // Buletin informativ în 1(4), 2000, 

p.10. 
26 Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации. // Женщины в 
переходный период; Проект MONEE Центральная и Восточная Европа / 
СНГ/ Балтия; Региональный мониторинговый доклад, №6, 1999, с.99. 

27 Sursă: IOM (1995); (1996a); (1996a); (1996b); 1998; Cald Well and Steinzon 
(1997); IOM and BMFA (1996); Specter (1998). 
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AUSTRIA – Conform datelor poliţiei austriece, în Viena cu 600 pros-
tituate autohtone concureză circa 3.000 prostituate din ţările Europei de 
Est. 

BELGIA – După  datele asociaţiei Rayoke, în 1992-1994 numărul 
femeilor-migrante din ţările Europei Centrale şi de Est şi a ex-URSS, im-
plicate în industria sexului şi care ce ajutor s-a dublat. 

IZRAEL –  în 1995-1997 au fost deportate circa 1500 femei din Ru-
sia şi Ucraina. 

ITALIA –  După investigaţiile oficiale în Izrael ilegal lucrează peste 
30 mii de femei ucrainene. Numărul persoanelor condamnate pentru pros-
tituţie a crescut din 1990 - 285 cazuri la 1994 -737 cazuri. 

JAPONIA – Ministerul Justiţiei din Japonia estimează că numărul 
persoanelor din URSS în 1989 care au migrat cu vize în calitate de 
“lucrători în sfera de distracţii era doar de 378 din 17.513 cu viză. Pînă în 
1995 în Japonia cu aşa vize au migrat  4763 persoane din Rusia. 

ŢĂRILE DE JOS -  În conformitate cu datele asociaţiei STV, în 
1992-1994 numărul femeilor-migrante din ţările Europei Centrale şi de 
Est şi ex-URSS care au cerut ajutor referitor la traficul de femei a crescut 
de 3 ori. Majoritatea migranţilor sunt din Ucraina, Rusia, Cehia şi Polo-
nia. 

ELVEŢIA – Numărul vizelor acordate “dansatoarelor” ruseşti a cres-
cut în 1995 la 303, iar a celor din Europa centrală şi de est, inclusiv ex-
URSS la 616 vize. 

 
Femeile din acest spaţiu, care sunt obiecte ale traficului de femei în 

scopul prostituţiei, în majoritatea cazurilor, sînt tinere, au studii mai bine 
decît cele autohtone şi alte prostituate străine. 

Pentru societatea noastră comerţul cu marfă vie este un fenomen 
nou, apărut odată cu trecerea la relaţiile economice de piaţă, împrejurări 
ce au transformat ţara într-un teren ideal pentru traficanţii de fiinţe uma-
ne. Avem deja multiple jertfe ale acestui fenomen. Mii de concetăţeni 
lucrează clandestin în Italia, Grecia, Turcia, Germania şi în alte ţări, ab-
solut neprotejate şi fiind lipsită de orice drepturi: o tînără a murit încer-
cînd să treacă ilegal frontierea în Grecia, o adolescentă de 15 ani a fost re-
ţinută în Israel împreună cu 20 de prostituate, 10 femei au fost găsite în 
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Kosovo, altele 19 au fost anunţate de părinţi ca dispărute şi reîntoarse în 
ţară cu ajutorul Interpolului, şi lista poate fi continuat28. 

În Republica Moldova aproximativ 200 mii de persoane de gen fe-
minin se află în căutarea lucrului. Centrul Naţional de Studii şi Informare 
pentru Problemele Femeii a depistat cîteva grupe sociale de femei care 
pleacă peste hotare, scopul principal fiind comun – căutarea bunăsătrii: 

1. Fete  care migrează ca prostituate, conştientizînd din start acest 
fapt, dar se conformează, considerîndu-l modalitate profitabilă. 

2. Femei şi fete tinere, credule şi naïve, în special de la sate care 
visează să cîştige pentru a se căsători în baştină, pentru a plăti studiile, 
pentru a fi independente de părinţi, în căutarea unei dragoste romantice 
sau a unei căsătorii profitabile şi deseori nu ştiu unde şi la ce merg. 

3. Femei disperate de sărăcie, şomaj, fără posibilităţi financiare, în 
special cu studii superioare şi reputaţie morală impecabilă, dar care ac-
ceptă orice tip de muncă pentru a supravieţui sau a întreţine familia ră-
masă acasă. Ele cunosc acest fenomen, dar speră că experienţa nereuşită a 
altora nu va fi neapărat şi a lor. Acest grup social este destul de numeros. 

4. Fete şi femei tinere cu situaţia materială bună, dar care au auzit 
despre o viaţă frumoasă în străinătate şi sunt curioase de a o încerc. Ele 
sunt influenţate de valul global de migraţie şi pleacă pentru un câştig mai 
bun. De asemenea nu se aşteaptă că vor fi supuse violenţei. Comparativ 
cu celelalte grupuri, este mai mic. 

În fosta URSS există monopolul statului în angajarea la lucru a po-
pulaţiei în străinătate. După independenţă, Republica Moldova s-a  trezit 
fără niciun control a cererii şi ofertei forţei de muncă, în special la nivel 
internaţional. Astfel aceasta a rămas în competenţa businessului privat. 
Actualmente doar 10 companii au licenţa de a oferi asistenţă în angajarea 
peste hotare, dar majoritatea sunt interesate de angajarea bărbaţilor. Com-
paniile care oferă legal loc de muncă nu sunt apreciate de femei, fiindcă 
ele propun un slaraiu de 200-300$ lunar – adică mai nimic să aducă aca-
să, iată de ce femeile se încredinţează companiilor ilegale de angajare la 
muncă care le promit salarii mari. 

Femeile sînt traficate în diferit mod: prin agenţii de turism, agenţii 
de muncă, concursuri de frumuseţe, companii de dans, agenţii matrimo-
                                                           
28 Traficul de femei pe agenda ONG-urilor. // Buletin informativ Centrul 

Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii, nr.1(4), 2000, p.10. 
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niale, anunţuri prin Internet etc. unele companii oferă posibilitatea de a 
“studia” în străinătate. Altele adună grupuri de femei şi bărbaţi pentru 
servicii domestice şi lucrări agricole. Au fost înregistrate cazuri cînd sub 
pretextul angajării la muncă bărbaţii şi femeile au fost trimise cu scopul 
transplantării ilegale de organe interne. Cel mai îngrozitor e că traficanţii 
sunt de origine moldovenească, în majoritatea cazurilor. 

În cadrul unui sondaj efectuat printre tot femei în Ţările de Jos s-a 
complectat tabelul de mai jos ce conţine că doar 1/4 din aceste femei con-
ştientizau că vor fi supuse prostituţiei, majoritatea însă a fost ademenită 
în rîndurile migranţilor, promiţîndu-le angajare legală, de exemplu ca ser-
vitoare sau chelneriţă. Important e că majoritatea au fost îndreptate pe 
această cale de rude,  prieteni sau cunoscuţi.29 

 
Tabelul 1. Victime ale traficului: tipul de servici promis femeilor şi 

intermediarilor în angajare30 
Tipul de serviciu Intermediarul 

Prostituată 27 Rude sau prieteni 34 
Chelneriţă 21 Stradă sau discotecă 14 
Servitoare casnică 4 Cunoscuţi 12 
Dansatoare 2 Publicitate 4 
Alt tip 19 Agenţie de turism 1 
Neidentificat 35 Neidentificat 43 
Total 108 Total 108 

 
Indiferent de modul în care au devenit prostituate, femeile sunt în 

pericol de a fi jertfe ale violenţei fizice şi psihice. Ele sunt violate, bătute, 
speriate, impuse să lucreze pînă la nesfîrşit în condiţii mizerabile. Adesea 
li se interzice să folosească metode de contracepţie, ca rezultat se pot in-
fecta de boli venerice, pot rămîne însărcinate şi practic nu au acces la 
ajutor medical. De obicei li se iau actele de identitate, nu le plătesc pentru 
muncă prestată, ei invers le fac să împrumute bani, ceea ce intensifică 

                                                           
29 IOM (1995) 
30 Sondajul efectuat printre 108 femei din ţările Europei Centrale şi de Est, in-

clusiv ex-URSS, care sau aderat în Fondul contra traficului de femei (S.T.V.) 
Ţările de Jos, în 1994. (Sursa: IOM (1995) 
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controlul asupra lor. Astfel ele devin vulnerabile în faţa violenţei, nu doar 
din cauza serviciilor prestate, dar şi a statutului nelegal. În caz de reţinere, 
autorităţile se comportă cu ele de parcă ar fi fost criminale, frecvent chiar 
fiind exploatate şi de poliţişti. 

Obosită de mizeria de aici, Natalia a decis să plece în Italia, unde i se  
“garantase” un serviciu bine plătit într-o pizzerie. Acasă, la Chişinău, şi-a 
lăsat feciorul la părinţi şi soţul care mai are opt luni de detenţie. Iluzia că 
ar putea obţine pe căi legale o bunăstare a durat doar cîteva zile, pînă cînd 
şi-a dat seama că a nimerit în plasa unor proexeneţi, care le-au furat ac-
tele de identitate şi le-au obligat să se dezbrace în pielea goală. Bătute, 
ameninţate cui moartea, femeile au fost îmbarcate într-un vapor din Bary. 
Ajunse la Roma, Natalia şi prietena sa au fost forţate să facă trotuarul. 
Toţi banii pe care-i obţineau din practicarea acestei meserii îi lua pro-
exenetul, care le ameninţa cu moartea dacă le-ar fi trecut prin minte să 
fugă sau să se adreseze la poliţie31. 

Dacă e să cercetăm aspectul legislativ, dat fiind faptul că Republica 
Moldova n-a cunoscut experienţa traficului cu femei, n-a fost elaborată 
nici o lege şi nici un document internaţional n-a fost  ratificat. Procuratura 
generală – subliniază că angajarea peste hotare este o încălcare a legis-
laţiei din motivul lipsei contractelor de muncă. Un caz concret: timp de 
un an, o cetăţeană din Chişinău a lucrat ca menajeră într-o familie din 
Grecia. Achitarea (se promisese la sfîrşit de an, dar patronul pentru a scă-
pa de plata a dat-o pe mîna poliţiei, din motiv că era ilegal. Femeia a fost 
arestată şi expulzată. Asemenea cazuri sînt pretutindeni: în Italia, în Ger-
mania, Turcia sau Izrael.32 

Statisticile Serviciului Informaţii şi Securitate (SIS) susţine că fieca-
re al şaptelea locuitor al Republicii Moldova e angajat ilegal în străină-
tate. Pe parcursul 1999 în Italia au decedat 23 de cetăţeni ai Republicii 
Moldova În perioada 1997-1999 în diverse accidente în străinătate au 
decedat 130 de moldoveni. Potrivit informaţiilor deţinute de SIS, în ul-
timii 2 ani din Italia, Spania, Portugalia, Turcia şi Izrael au fost deportaţi 
peste 10 mii de moldoveni. 

                                                           
31 Luxul sau mizeria curtezanelor? Drumul spre «Ţara de vis» s-a sfărşit pe tro-

tuar. // FLUX, 2000, 11 aprilie. 
32 Traficul de fiinţe umane – un fenomen care ia amploare. // “Zece plus”, nr.3, 

1999, p.10. 
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În Republica Moldova o reţea de firme şi persoane particulare care 
se ocupă cu traficul ilegal de persoane. Una din principalele căi prin care 
cetăţenii Moldovei nimeresc în străinătate este turismul internaţional. Nu-
mai în municipiul Chişinău există circa 170 de firme turistice, din care 
145 sunt mixte, iar 18 – cu capital străin. Potrivit unor estimări ale exper-
ţilor, în ultimii 4 ani aceste firme au obţinut circa 58 mln.$, fiecare client 
plătind între 800 şi 1200 dolari. Majoritatea absolută a contractelor în-
cheiate de cele 200 de firme de profil din republică cu agenţii de turism 
din străinătate sunt doar o acoperire pentru exportul ilegal de braţe de 
muncă.33 

La ambasadele Republicii Moldova în Franţa, Italia, Austria, cetăţe-
nii noştri au apelat de nenumărate ori pentru a fi ajutaţi să se întoarcă în 
ţară. Ei au beneficiat de “serviciile” firmelor “Alex-tur”, “As-tur”, “Du-
cat”, “Isida”, oferind cîte 400-900 dolari. Ministerul Afacerilor Interne au 
dosare penale pentru firmele “Cristina”, “Manitоba” SRL şi “Kocetkov”, 
care au înşelat prin uz de escrocherii 4 mii de cetăţeni (600 dolari de la 
fiecare).34 

Traficul de persoane, în special de femeii şi copii este o problemă 
complexă care capătăt o amploare tot mai mare, care cere o reglementare 
bazată pe metode consensuale ale politici organelor de drept şi de migra-
re, serviciilor medicale şi de asigurare socială. Este indispensabilă con-
ştientizarea consecinţelor grave ale acestui flagel la nivel naţional şi glo-
bal, o colaborare internaţională în diferite aspecte şi căi, prin conjugarea 
eforturilor structurilor statale, neguvernamentale şi private. 

În Codul penal al Republicii Moldova au fost întroduse 2 articole cu 
referinţă la prostituţia forţată şi proxenetism. Ministerul Afacerilor In-
terne şi Ministerul Justiţiei au elaborat un proiect de lege privind traficul. 
Pe parcursul anului 1999 au avut loc un şir de acţiuni menite să contribuie 
la combaterea procesului dat: seminarele “Fenomenul traficului uman în 
cadrul legislativ naţional şi internaţional” organizat de PNUD, Centrul 
pentru Drepturile Omului, Consiliul Naţional al femeilor din Moldova; 
“Traficul de persoane şi prostituţia forţată” organizat de Ministerul Mun-

                                                           
33 Luxul sau mizeria curtezanelor? Drumul spre “Ţara de vis” sa sfîrşit pe tro-

tuar. // “Flux”, 2000, 11 aprilie. 
34 Traficul cu fiinţe umane – un fenomen care ia amploare. // “Zece plus”, nr.3, 

1999, p.10. 
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cii protecţiei Sociale şi Familiei împreună cu Consiliul Europei. Sapte 
ONG-uri de femei sunt implicate în campanii antitrafic. Fundaţia SOROS 
a fondat Clubul adolescenţilor “Eva” pentru a-i proteja de trafic. “Ini-
ţiativa Civică” a devenit partener al Proiectului Wincrok Internaţional în 
care sunt implicate 5 ţări, Asociaţia Protecţiei Sociale a femeilor a intrat 
în reţeaua globală a 70 de ţări “Traficul de femei” creată la Budapesta în 
1978. Consiliul Naţional al femeilor cu suportul unor agenţii internaţio-
nale şi ONG-urile naţionale organizează anu acesta Conferinţa Naţională 
privind traficul de femei. Sub influenţa ONG-urilor menţionate Minis-
terul Afacerilor Interne instalează la frontierele Moldovei un sistem auto-
mat “Control-D” care va controla orice modalitate a traficului, inclusiv 
cel cu persoane. 

Din păcate, investigând acest fenomen, am ajuns la concluzia că nu 
există nici o coordonare şi nici o colaborare a ministerelor interesate de 
problema, iar structurile guvernamentale sunt indiferente faţă de măsurile 
de asistenţă victimelor traficului. 

Consider că Republica Moldova ar trebui să utilizeze scopul stra-
tegic “D3” luat de a IV-a Conferinţă Mondială a Situaţiei Femeii, din 
China, 4-15 septembrie 1995, prevăzută pentru guvernele statelor auto-
htone, state tranzit şi state-destinate, organizaţii regionale şi internaţiona-
le: 

- revederea ratificării şi asigurării de a folosi convenţiile internaţio-
nale referitoare la traficul de persoane şi sclavie; 

Acest punct se referă la ratificarea Convenţiei din 1949 privind tra-
ficul de persoane şi exploatarea prostituţiei de către persoanele terţe 
(art.20) şi alte documente internaţionale elaborate şi ratificate ulterior, 
ceea ce va intensifica eficienţa lor. 

- luarea măsurilor adecvate privind înlăturarea factorului care favo-
rizează traficul de femei, fete în scop de prostituţie şi alt tip de comerţ ce 
presupune relaţii sexuale (matrimoniu, muncă etc.) în scopul protejării 
dreptului femeii şi fetiţelor şi pedepsirea persoanelor care au încălcat le-
gea cerîndu-le responsabilitate juridică. 

- Activizarea cooperării şi coordonarea acţiunilor tuturor organelor 
de drept în scopul lichidării reţelelor naţionale, regionale internaţionale 
de trafic de femei. 



 30

- Acordarea resurselor pentru elaborarea proiectelor de ajutor vic-
timelor traficului, adică pregătire profesională, ajutor medical, social, psi-
hoterapeutic. 

- Elaborarea proiectelor privind informarea maselor, pregătirea  pro-
fesională şi revederea legislaţiei, în scopul preîntîmpinării sex-turismului 
şi traficului de femei şi acordarea unei atenţii deosebite ocrotirii tinerelor 
fete şi femei.35 

Acestea au fost obiectivele principale care au fost formulate pentru a 
familiariza guvernele cu soluţiile posibile. În acest sens, Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Europei, în 1997 a ţinut să propună statelor-mem-
bre următoarele: 

1. să întreprindă acţiuni speciale în vederea sensibilizării opiniei 
publice referitor la acest mod de valoare flagrantă a drepturilor omului, 
informînd în mod deosebit grupurile-ţintă – potenţiale victime ale trafi-
canţilor, prin intermediul personalului consulatelor şi al ambasadelor în-
sărcinat cu examinarea cererilor pentru viză şi permis de muncă; 

2. să organizeze cursuri de instruire a personalului autorizat pe 
problemele migrării, în special a funcţionarilor de la consulate şi de la 
posturile de frontieră, unde se eliberează vizele, pentru a avea certitudi-
nea că aceştia sunt pe deplin conştienţi de problema în cauză, dispun de 
informaţii curente privind  metodele şi tendinţele traficului, posedă abili-
tatea de a distinge eventualele victime; 

3. să creeze, la nivel naţional, servicii de poliţie specializate în 
eradicarea traficului de femei şi a prostituţiei forţate, perfecţionând în 
acelaşi timp reţeaua de comunicare, coordonare şi cooperare la nivel in-
ternaţional între serviciile de poliţie, prin intermediul Interpolului şi Eu-
ropolului, dar şi al contactelor bilaterale şi multilaterale; 

4. să ia decizii ce ar permite sechestrarea şi confiscarea profitu-
rilor provenite din delictele legate de traficul de femei şi prostituţia for-
ţată, precum şi lichidarea instituţiilor în cadrul cărora victimele traficului 
sunt supuse exploatării sexuale; 

5. să acorde permise provizorii de reşedinţă victimelor traficului 
de femei şi al prostituţiei forţate dispuse să depună mărturii în faţa justi-

                                                           
35 Четвертая Всемирная Конференция по положению женщин. Доклад. -  
Пекин, Китай, 14-15 сентября, 1995, с.66. 
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ţiei, iar în caz de necesitate, să le includă în programe speciale de protec-
ţie a martorilor; 

6. să ofere femeilor-victime ale traficului asistenţă juridică, medi-
cală şi psihologică, în special, celor care dorească să colaboreze cu ins-
tanţele de justiţie; 

7. să introducă  amendamente în Codurile de Procedură penală ca-
re să prevadă înăsprirea pedepselor pentru aplicarea forţei faţă de femei-
le-victime, pentru traficarea şi prostituarea forţată a femeilor, precum şi 
sancţiuni faţă de clienţii care recurg la serviciile unei femei somate să 
practice prostituţia sau faţă de persoanele  care o constrîng la căsătorie; 

8. să solicite statelor ce refuză să-şi extrădeze cetăţenii pentru de-
lictele legate de traficul de femei comise în străinătate, de a-i trage la răs-
pundere în ţara lor de origine, indiferent de faptul dacă statul în care a 
fost comis delictul cere sau nu aceasta; 

9. să faciliteze reintegrarea femeilor-victime ale traficului în viaţa 
socială a ţării lor de origine; 

10. să ofere ONG-urilor şi asociaţiilor de protecţie a femeilor-victi-
me posibilitatea de a apela la justiţie în scopul sporirii eficienţei în lupta 
contra traficului cu fiinţe umane şi prostituţiei forţate; 

11. să pună la dispoziţia femeilor-victime o linie telefonică gratui-
tă; 

12. să contribuie la crearea centrelor de azil şi la extinderea capa-
cităţilor de adăpostire provizorie a victimelor, asigurîndu-li-se ajutor so-
cial minimal şi accesul la servicii medicale. 

Consider că statele lumii trebuie să colaboreze întru combaterea 
acestui «efect secundar» luat din mileniul trecut, deoarece traficul de 
femei şi prostituţia forţată constituie o formă de tratament inuman, deg-
radant şi, în acelaşi timp, o violare flagrantă a drepturilor omului. 


