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I N T R O D U C E R E

La iniţiativa Centrului pentru Apărarea Drepturilor Omului (KEPAD), Reţeaua ARIADNE îm-
potriva Traficului de Fiinţe Umane în Sud-Estul şi Estul Europei a fost înfiinţată în iunie 
2005, având sediul în Atena, Grecia. Membrii fondatori ai acestei Reţele sunt 17 organizaţii 
neguvernamentale (ONG-uri) din 12 ţări aflate în regiunea de Sud-Est şi Est a Europei (Alba-
nia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia1, Grecia, 
Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Turcia şi Ucraina). KEPAD a fost desemnat în calita-
te de Coordonator al Reţelei. 

Principalul obiectiv al Reţelei este de a realiza o strânsă cooperare între ţările de origine, 
tranzit şi destinaţie a victimelor traficului de fiine umane în scopul dezvoltării activităţilor 
de combatere a traficului ce vin în sprijinul victimelor şi pentru prevenirea acestui feno-
men.

Prezenta publicaţie este rezultatul primului proiect comun al Reţelei, prezentat ca “Rapor-
tul situaţiei actuale a traficului de fiinţe umane” în douăsprezece ţări reprezentate în Re-
ţea. Rapoartele naţionale conţinute în acest volum au fost concepute în urma unei cercetări 
conduse de ONG-uri, în cooperare cu unii factori de decizie guvernamentali, organizaţii in-
ternaţionale şi alte ONG-uri locale ce se confruntă cu această problemă în respectivele ţări.

 Obiectivul acestui proiect este de a identifica deficienţele, lacunele sau aspectele neglijate 
ale combaterii traficului de fiinţe umane pentru a putea face recomandări asupra îmbună-
tăţirii situaţiei în ţările participante. 

În baza prezenntei evaluări a situaţiei şi a nevoilor de asistenţă, membrii Reţelei vor începe 
prin adoptarea unui plan de acţiune pentru viitoarele proiecte, axate pe priorităţile identi-
ficate de ONG-uri/parteneri din ţările respective în domeniul traficului de fiinţe umane. 

Scrisă iniţial în engleză, publicaţia este tradusă în limba fiecărei ţări implicate în proiect. 
Publicaţiile vor fi distribuite agenţilor guvernamentali, organizaţiilor internaţionale şi altor 
părţi interesate preocupate de traficul cu fiinţe umane.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt: 

a. Victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane (beneficiarii direcţi), fe-
meile, copiii şi bărbaţii care sunt de obicei victime ale unor fenomene sociale ca sărăcia, 
şomajul, lipsă de educaţie şi instruire etc. 

1 Autorii raportului naţional al acestei ţări folosesc numele constituţional al ţării lor, acesta nefiind folosit oficial de Naţiunile 
Unite, Uniunea Europeană şi Consiliul Europei. 
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b. Agenţii guvernamentali şi instituţiile implicate în combaterea traficului de fiinţe umane, 
pe măsură ce vor conştientiza situaţia actuală a acestui domeniu, atât în ţările lor, cât şi 
în cele învecinate (de origine, tranzit şi destinaţie).

c. Publicul larg, care va conştientiza problemele referitoare la traficul de fiinţe umane şi 
toţi cei capabili să contribuie la efortul colectiv de ameliorare a situaţiei. 

d. ONG-urile (beneficiarii indirecţi) care-şi vor fortifica cunoştinţele şi abilităţile de contra-
carare a traficului de fiinţe umane. 

Rapoartele naţionale vor fi actualizate în fiecare an, atât pentru a include schimbări în legis-
laţia privind traficul de fiinţe umane şi în implementarea acesteia, cât şi în practica orientată 
spre ameliorarea situaţiei în domeniu.

Acest proiect comun este co-sponsorizat de Ministerul Afacerilor Externe al Greciei (HELLE-
NIC AID), Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei şi de Ambasada Canadei în Grecia. 

În acest proiect, Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului a cooperat cu Organizaţia In-
ternaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Grecia, şi Oficiul specializat al Pactului de 
Stabilitate pentru Sud-Estul Europei din Tesalonik.

Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului, în numele tuturor partenerilor Reţelei, doreş-
te să-şi exprime aprecierea şi mulţumirile către toţi agenţii guvernamentali, organizaţiile 
internaţionale şi alte ONG-uri pentru preţioasa lor contribuţie la cercetare şi, mai ales, im-
plementarea acestui proiect.

În fine, dorim să subliniem faptul că datele existente în fiecare din rapoartele naţionale 
aparţin în mod individual ONG-urilor, autorilor acestor cercetări si nu neapărat redactori-
lor organizaţiei ce coordonează Reţeaua sau celor ce au contribuit ca această publicaţie să 
vadă lumna tiparului.

Maria Vassiliou,
Preşedinte,

Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului, Grecia
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A L B A N I A

I .  I N T R O D U C E R E

Albania, cu o populaţie de 3, 2 milioane locuitori, situată în Sud-Vestul Peninsulei Balcanice, 
a fost una dintre cele mai puţin cunoscute ţări din Europa. Între anii 1944 şi 1991 s-a aflat 
sub dominaţia regimului comunist totalitar, care a izolat-o de restul lumii. De la căderea 
guvernării comuniste, Albania se află în tranziţie socială, politică şi economică. Poziţia geo-
grafică (“poartă” de acces pentru ţările estice), a făcut ca Albania să devenă o ţară de tranzit 
spre vest pentru cetăţenii străini precum kurzii, chinezii, românii, moldovenii etc. În acest 
context, Albania nu este doar o ţară de origine, ci şi una de tranzit a femeilor din Moldova, 
Rusia, România, Bulgaria etc., traficate în ţările din vest. Datorită naturii complexe a feno-
menului trafic de fiinţe umane, caracterului ascuns al activităţii şi lipsei de informaţii, este 
dificilă identificarea dezvoltării lui în timp şi a numărului real al femeilor vândute pentru a 
se prostitua. Conform Departamentului de Stat al SUA, Raportul Anual privind Traficul de Fi-
inţe Umane, realizat la 5.06.2006, Albania se menţine pe locul 2 după numărul de persoane 
traficate, trecând de pe locul 3, pe care se afla în 2002. 

O latură mai sensibilă a traficului de fiinţe umane este traficul de copii în scopuri infracţi-
onale, cum ar fi cerşitul şi furtul. O altă formă a traficului de copii este cea a comerţului cu 
organe. În acest raport, Albania este, în primul rând, identificată ca ţară de provenienţă a 
femeilor şi copiilor vânduţi în scopul exploatării sexuale şi prin muncă. Victimele sunt trans-
portate spre Grecia şi Italia, multe ajungând mai departe, în Marea Britanie, Franţa, Belgia, 
Germania şi Olanda. Traficul intern şi retraficarea victimelor în alte ţări a rămas pentru Al-
bania o problemă şi în 2005. Rapoartele referitoare la traficul de copii rromi şi egipteni în 
scopul muncii forţate şi cerşitului, continuă să apară. 

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A. Legislaţia naţională

Albania a adoptat  o legislaţie antitrafic în scopul combaterii fenomenului trafic de fiinţe 
umane. Legea 8733 din 24 Ianuarie 2001 specifică: “traficul de fiinţe umane, traficul de femei 
pentru prostituţie, traficul de copii având ca scop obţinerea de beneficii materiale sau de alt fel 
de beneficii este pedepsit cu închisoare de la cinci la douăzeci de ani sau chiar cu închisoa-
re pe viaţă”. Articolul 110/a se referă la traficul de fiinţe umane, articolul 114/b – la traficul 
de femei pentru prostituţie, iar articolul 128/b are în vedere traficul de copii. Conform 
acestei legi, pedeapsa aferentă traficului de fiinţe umane a crescut şi a fost introdusă o 
nouă definiţie a traficului de fiinţe umane, în conformitate cu definiţia din Protocolul de la 
Palermo. 
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“Traficul de fiinţe umane se referă la recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea 
de persoane, prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte forme de con-
strângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate 
ori prin oferta sau acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoa-
ne având autoritate asupra alteia în scopul exploatării. Exploatarea conţine, cel puţin, exploata-
rea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii 
forţate, sclavie sau practici similare sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe”.

Din iunie 2001, conform legislaţiei albaneze, toate persoanele traficate, femei şi copii, sunt 
considerate victime ale traficului de fiinţe umane şi nu sunt pedepsite, chiar şi în cazul în 
care au comis un act infracţional în timpul exploatării, precum exercitarea prostituţiei, tre-
cerea ilegală a frontierei etc. De atunci, o parte din femeile exploatate în prostituţie şi copiii 
recrutaţi au fost ajutaţi să iasă din reţeaua traficului de fiinţe umane, fără ca vreunul dintre 
ei să fie acuzat penal.

În cadrul modificăriii legislaţiei, au fost introduse modificări ce ţin de îmbunătăţirea proce-
sului de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, Consiliul de Miniştri a aprobat 
un amendament adiţional la articolul 298 din Codul Penal, cu scopul de a trata efectiv pro-
blema reprezentată de traficul de fiinţe umane. A fost, de asemenea, aprobat Moratoriul 
pentru mijloacele de navigaţie2, care a propus organizarea operaţiunii “Calm Sea”, a fost, 
de asemenea, aprobat. 

b. Acorduri bilaterale regionale

� Republica Albania a încheiat Acorduri privind reprimirea persoanelor la graniţă şi permi-
siunea tranzitării acesteia cu următoarele ţări: Republica Italia, la 11.09.1997, Consiliul 
Federal al Elveţiei, la 02.02.2000, Republica Ungaria, la 20.03.2001, Regatul Belgiei, la 
17.04. 002, Republica Bulgaria, la 07.06.2002, Republica România, la 07.06.2002, Rega-
tul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la 15.10.2003 (intrat în vigoare la 16.08.2005), 
Republica Croaţia, la 28.01.2003 (intrat în vigoare la 15.06.2005) şi Consiliul European, la 
14.04.2005. 

� La 27.02.2006, a fost semnat un Acord între Guvernul Republicii Albania şi cel al Repu-
blicii Grecia referitor la repatrierea şi protejarea minorilor neînsoţiţi, victime ale traficului 
de fiinţe umane.   

� Protocolul de Implementare a Acordului dintre UE şi Statele Benelux (Belgia, Olanda, 
Luxemburg) a fost semnat la 09.06.2005.

� Acordul dintre Consiliul de Miniştri al Republicii Albania şi Consiliul Federal Elveţian, 
asupra cooperării poliţiei în lupta împotriva infracţiunii, semnat la 21.s09.2005. 

C. Planul Naţional de Acţiuni

Cadrul Strategic şi Planul Naţional de Acţiune împotriva Traficului de Fiinţe Umane 
2005-2007 au fost proiectate pe baza experienţelor şi lecţiilor învăţate de la toate institu-
ţiile naţionale responsabile pentru implementarea Strategiei Naţionale Antitrafic 2001-
2004 a Albaniei, constituind forma guvernamentală finală a Planului Naţional de Acţiune 
pe perioada 2003-2004. Scopul acestui Plan, ca şi a celui pentru  anii 2003-2004, este de a 
consolida progresul realizat în perioada proiectării Strategiei Naţionale Albaneze Antitrafic 

2  Acesta este un Moratoriu pentru mijloacele de navigaţie aprobat pe trei ani, cu scopul de a preveni traficul de persoane pe 
cale maritimă. 
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din 2000-2001, de a dezvolta noi metode legale şi instituţionale, adaptate la caracterul vari-
abil al fenomenului trafic de fiinţe umane şi, de asemenea, de a dezvolta metode statistice 
sistematice, precise şi verificabile de evaluare a rezultatelor. 

Planul de Acţiune din 2005-2007 acoperă necesităţile Albaniei în următoarele domenii 
principale:

� Anchetarea şi investigarea penală a infracţiunilor trafic de fiinţe umane săvârşite;
� Asistenţa şi protecţia victimelor şi martorilor; 
� Prevenirea traficului de fiinţe umane şi a extinderii acestuia; 
� Instituirea unui cadru coordonator.

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor

Recunoscând rolului-cheie al poliţiei în combaterea traficului de fiinţe umane, Academia de 
Poliţie a introdus în programul educaţional un curs special referitor la traficul de fiinţe uma-
ne. În Albania şi în afara acestui curs au fost desfăşurate cursuri de instruire şi organizate 
întruniri regionale cu participarea poliţiei, a procurorului şi a reprezentanţilor tribunalului, 
având ca teme de dezbatere soluţii antitrafic.

Cursurile de instruire sunt organizate pentru angajaţii poliţiei din toată ţara, doritori de a 
oferi asistenţă juridică şi psihologică copiilor, martorilor şi victimelor traficului atât actuale, 
cât şi potenţiale. Alte cursuri comune de instruire referitoare la drepturile omului, cu precă-
dere ale victimelor traficului de fiinţe umane, au loc pentru toţi angajaţii Oficiului Procura-
turii şi cei ai Tribunalului. Cursuri speciale de instruire sunt organizate şi pentru personalul 
feminin al poliţiei şi angajaţii Oficiului Procuraturii şi ai Tribunalelor, cărora le-au fost atribu-
ite responsabilităţi speciale în legătură cu problemele traficului de fiinţe umane. 

La nivel local, Ordinul 139 din 19. 06. 2006 al Prim-ministrului prevede constituirea de Co-
mitete Regionale împotriva traficului de finţe umane. Aceste comitete, conduse de prefecţii 
delegaţi, sunt formate din reprezentanţi ai departamentelor regionale de poliţie, depar-
tamentelor educaţionale, administraţiei locale şi serviciilor sociale, ai Oficiului Procuratu-
rii, oficiilor regionale ale Serviciilor Informaţionale de Stat etc. În semn de respect faţă de 
funcţionarea Comitetelor locale antitrafic, au fost organizate cursuri de instruire teoretice şi 
practice, care au jucat un rol important în prevenirea şi combaterea acestui fenomen. 

Ministerul Afacerilor Externe Albanez (MAE), în scopul creşterii rolului de identificare, pro-
tecţie şi susţinere a victimelor de către angajaţii săi din Tirana şi din străinătate şi a coo-
perării acestora cu autorităţile din principalele ţări de destinaţie, ia măsuri, împreună cu 
autorităţile competente, pentru instruirea angajaţilor consulari. Instruirea se bazează pe 
acordarea asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, Ministerul beneficiind la organi-
zarea acestor module de pregătire de ajutorul Academiei de Diplomaţie, dar solicitând şi 
ajutorul altor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. 

În vederea dezvoltarii capacitatilor structurale ale statului, reprezentat de Biroul de Ocu-
pare a Forţei de Muncă, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), prin activităţile 
sale furnizează informaţii cu privire la metodele legale de migrare, activităţile împotriva tra-
ficului de fiinţe umane, întoarcerea şi reintegrarea migranţilor (inclusiv victimele traficului 
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de fiinţe umane). Această organizaţie internaţională organizează, de asemenea, sesiuni de 
pregătire pentru personalul acestor birouri din şase regiuni selectate ale Albaniei.

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

Un rol important în monitorizarea strategiei de implementare îl joacă nivelul politic şi cel 
tehnologic. În acest context, a fost stabilit Comitetul Guvernamental împotriva Traficului 
de Fiinţe Umane, ce funcţionează sub conducerea Ministerului de Interne, fiind compus 
din reprezentanţi de nivel politic înalt, responsabili de prevenirea şi lupta împotriva traficu-
lui de fiinţe umane în zonele respective. În calitate de Coordonator Naţional  a fost numit 
viceministrul Biroului Intern Antitrafic, el fiind un actor cheie în buna coordonare a eforturi-
lor antitrafic la nivel naţional şi internaţional.

Bazându-se pe Ordinul 203 din 19.12.2005 al Primului-Ministru, de rând cu Coordonatorul 
Naţional, a fost înfiinţată o Unitate Antitrafic ce va susţine structurile existente în preveni-
rea şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane. Îndatoririle principale ale acesteia sunt:

� Monitorizarea activităţii instituţiilor însărcinate cu implementarea Strategiei Naţiona-
le; 

� Coordonarea obligaţiilor acestor instituţii;
� Colectarea informaţiilor şi datelor referitoare la fiecare caz în parte, ce ţine de acest 

fenomen.

Guvernul a stabilit Autoritatea Responsabilă care are funcţia de Mecanism Naţional de Re-
ferire (MNR) pentru cazurile victimelor traficate la nivel naţional şi, pentru a asigura protec-
ţia acestora, semnează acorduri cu Autorităţile Responsabile pentru MNR din ţările vecine, 
cum ar fi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Kosovo şi Muntenegru, dar şi cu ţările de 
destinaţie ca Italia, Germania şi Anglia.

Mai mult, MAI, MAE şi Ministerul Muncii, ca şi Centrele de Protecţie a victimelor traficului 
au pus la punct baze de date în care personalul înregistrează cazurile victimelor deportate, 
referite şi protejate în Albania. 

C. Cooperarea şi relaţionarea la nivel regional şi naţional

O strânsă cooperare a fost stabilită între Centrul Linza (Centrul Naţional pentru Victimele 
Traficului de Fiinţe Umane), Ministerul Afacerilor Interne, Poliţia Naţională (Oficiile Antitra-
fic şi Poliţia Vamală) şi Oficiul Procuraturii, pentru cazul referirii, iniţierii proceselor penale 
şi pentru protecţia victimelor. În acest context, a fost concepută o formă specială de inre-
gistrare a victimelor traficului de fiinţe umane cu scopul de a le acorda asistenţa necesară. 
Ministerul Muncii, Relaţiilor Sociale şi Oportunităţilor Egale (MMRSOE) vor coopera cu insti-
tuţia ce va ţine această evidenţă.

S-a îmbunătăţit cooperarea dintre MMRSOE şi societatea civilă la capitolul combaterea 
traficului de fiinţe umane, în special privind asistenţa, protecţia şi reabilitarea victime-
lor traficului de fiinţe umane şi a familiilor acestora. MMRSOE cooperează cu ONG-uri ce 
oferă servicii de prevenire, asistenţă, reabilitare, reintegrare etc. Acorduri de cooperare 
dintre organizaţiile neguvernamentale locale şi cele internaţionale, implicate în contra-
cararea traficului de fiinţe umane, vor fi încheiate în curând şi vor preciza obligaţiile şi 
responsabilităţile acestui parteneriat, inclusiv modul de distribuire a informaţiilor sau de 
raportare a rezultatelor.
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D. Mobilizarea resurselor

Resursele destinate activităţilor antitrafic provin din activităţile de colectare de fonduri, sus-
ţinute de stat şi de ONG-uri. 

Principala organizaţie internaţională activă în această regiune este OSCE. În mod special, 
Oficiul OSCE pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) se află în fruntea 
eforturilor internaţionale de combatere şi prevenire a traficului de fiinţe umane. Misiunile 
OSCE joacă un rol important în realizarea eforturilor antitrafic în ţările gazdă. 

Consiliul Europei şi OIM sunt active în domeniul prevenirii, asistenţei şi protecţiei victimelor. 
Agenţiile Naţiunilor Unite cuprind Oficiul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, Fon-
dul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Înaltul 
Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite, Fondul Naţiunilor Unite de Programe pentru 
Femei, Programul de Dezvoltare a Naţiunilor Unite, Institutul de Cercetare a Crimelor Interre-
gionale şi Justiţie al Naţiunilor Unite şi Oficiul ONU pentru combaterea traficului de droguri 
şi prevenirea criminalităţii. Printre alte organizaţii se mai numără Organizaţia Internaţională a 
Muncii, Centrul Internaţional de Dezvoltare a Politicilor Migraţioniste (CIDPM) şi EUROPOL.

Eforturile comune de prevenire efectivă, asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe 
umane mai sunt susţinmute şi de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin 
programele sale, precum şi de guvernele Norvegiei, Greciei, Olandei, Germaniei, Suediei etc. 

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

Cu suportul financiar oferit de Guvern, în Albania se desfăşoară importante măsuri de pre-
venire şi programe educaţionale. Mass-media şi alte metode de informare sunt aplicate în 
scopul de a instrui şi informa eficient populaţia, în special femeile, copiii şi alte grupuri ţintă, 
considerate vulnerabile. În acest context, urmărind obţinerea unei bune cooperări interin-
stituţionale, sunt organizate întruniri tematice cu participarea ONG-urilor, a ACTFU, CIDPM, 
USAID, OIM, a Comunităţilor Religioase şi Coaliţiei “Uniunea împotriva Traficului de Copii”. 
Tot cu sprijinul sau participarea lor au fost desfăşurate unrătoarele activităţi: 

� Documentări referitor la traficul de fiinţe umane pe canalele TV locale şi naţionale;
� Publicaţii periodice în ziarul “Mesuesi” şi în presa zilnică; 
� Campanii de conştientizare şi prevenire, susţinute în zone rurale din diferite regiuni. 

Centrul “Linza”, cu suportul OIM, a editat şi distribuit un şir de broşuri bilingve (în albaneză şi 
engleză). Alte ONG-uri au făcut acelaşi lucru cu ajutorul altor donatori. MAE contribuie atât 
la pregătirea broşurilor antitrafic, cât şi la distribuirea lor în ţările de tranzit şi de destinaţie 
a traficului. Aceste broşuri sunt publicate de către ONG-uri, de asemenea, în două limbi. În 
cadrul procesului de prevenire a traficului de fiinţe umane, adresat în special grupurilor de 
risc-ţintă, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei a publicat pe data de 29.03.2006 Alineatul nr. 6 
pentru înscrierea la şcoală a studenţilor rromi ce nu au certificat de naştere.

Toate instituţiile guvernamentale şi ONG-urile care au în vizor copiii, au organizat seminare, 
au distribuit materiale informative familiilor cu probleme sociale, cu nivel scăzut de educa-
ţie şi din comunităţile rromilor. 
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De precizat faptul că aproape 600 de studenţi şi 200 de femei aparţinând comunităţilor 
vulnerabile au fost informaţi asupra fenomenului şi pericolelor pe care le prezintă traficul 
de fiinţe umane. Activităţile atritrafic sunt incluse în planul anual şcolar şi în schema edu-
caţională a fiecărei clase. În plus, în cooperare cu UNICEF, va fi organizat un program de 
instruire a profesorilor care ţin prelegeri studenţilor imobilizaţi. Pentru a susţine aceste 
activităţi sunt organizate vizite şi întruniri tematice între oficialii regionali ai Ministerului 
Educaţiei şi Ştiinţei. A fost creat, de asemenea, un mecanism de evaluare, care scontează 
evaluarea eficacităţii şi impactului metodologiilor aplicate. Acest mecanism va contribui 
la consolidarea metodelor eficiente de prevenire a traficului de fiinţe umane în şcolile 
regionale. 

În conformitate cu Ordinul 34 din 08.12.2004, pentru implementarea proiectului “Second 
Chance” (“A doua şansă”), este promovat sistemul educaţional al studenţilor care au aban-
donat şcoala şi a celor imobilizaţi din cauza repercursiunilor depunerii mărturiei impotriva 
traficanţilor. În mod similar, conform Ordinului 394 din 23.02.2004 cu privire la taxele asu-
pra sistemului profesional de educaţie, aprobat de Ministerul Muncii, Problemelor Sociale 
şi Oportunităţilor Egale, femeile traficate, căsătorite sau nu, beneficiază de cursuri gratuite 
oferite de centre profesionale de educaţie. 

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, Misiunile OIM în Albania, în Fosta Republică 
Iugoslavă Macedonia şi în Kosovo organizezază vizite de studiu şi schimb de experienţă. 
Serviciul pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Birourile Regionale de Angajare oferă infor-
maţii privind locuri de muncă disponibile, recomandări şi intervenţii în favoarea persoane-
lor înregistrate şi aflate în căutarea unui loc de muncă. ONG-urile oferă cursuri de instruire, 
iar centrele sociale cooperează cu birourile menţionate anterior. Prin intermediul a trei Pro-
grame de Îndrumare spre Locurile de Muncă, implementate în Albania, au fost angajate 
aproximativ 500 de femei cu probleme sociale, dintre care 217 provenind din familii sărace, 
86 de naţionalitate rromă, 54 mame singure, 100 mame cu mulţi copii etc.

În aceeaşi ordine de idei vom remarca începutul implementării celei de-a doua faze a pro-
iectului regional “ILO-Migrant”: Posibilităţi de angajare, educaţie profesională şi măsuri 
de natură politică asupra migraţiei destinate prevenirii şi scăderii traficului de femei din 
Albania, Moldova şi Ucraina. Proiectul urmăreşte, printre altele, alocarea microcreditelor 
unor intreprinderi private pentru femeile ex-traficate în scopul reintegrării lor şi a prevenirii 
creşterii numărului de potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane. 

Pentru a diminua pericolul pe care îl reprezentă traficul de fiinţe umane, Guvernul inten-
ţionează să ofere publicului informaţii eficiente despre modalităţile legale de migraţie. 
Noul proiect de lege referitor la informarea asupra riscurilor migraţiei ilegale include câteva 
prevederi pentru prevenirea traficului de fiinţe umane.

Comentarii

Tot mai multe activităţi sunt organizate de ONG-urile preocupate de problemele traficu-
lui de fiinţe umane, coordonarea acestora devenind un imperativ pentru viitorul apro-
piat.

b. Protecţie şi asistenţă

La jumătatea lunii februarie 2002 a fost inaugurat un Centru de Reintegrare, care are ca scop 
asigurarea protecţiei temporare, consiliere medicală şi psihologică, întoarcerea în ţară şi su-
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port în reintegrarea victimelor traficului de fiinţe umane din Albania. Activităţile acestuia se 
axează pe identificarea şi documentarea cazurilor, găzduirea pe termen scurt sau mediu în 
vederea reîntregirii familiei şi suport pentru reintegrarea victimelor, inclusiv instruire şi trenin-
guri, precum şi ajutor în găsirea unui loc de muncă prin mărirea numărului de locuri de muncă 
din zonă şi dezvoltarea capacităţilor profesionale ale organizaţiilor din domeniu. 

În iulie 2003, Guvernul a inaugurat pentru adulţi şi copii Centrul Naţional de Acomodare a 
Victimelor Traficului (CNAVT), cunoscut anterior cu denumirea de Centrul “Linza”. Centrul 
Naţional de Acomodare are un loc bine stabilit în cadrul Strategiei Naţionale Împotriva Tra-
ficului de Fiinţe Umane şi de Copii, fiind o instituţie ce operează sub autoritatea Serviciului 
Social (MMPSOE),3 în strânsă cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne şi OIM. 

O prioritate importantă a fost şi implementarea unei metode cuprinzătoare de protecţie a 
victimelor. CNAVT acordă o atenţie specială îmbunătăţirii condiţiilor de reabilitare şi conti-
nuă să ofere servicii de calitate pentru trei grupuri ţintă: 

� Femei traficate (măritate sau singure) sau în pericol de a fi traficate;
� Copii neintegraţi social şi în pericol de a fi traficaţi;
� Migranţii ilegali.

Personalul CNAVT cooperează cu toate instituţiile care intră în contact cu victimele, cum ar 
fi punctele de control vamal şi comisariatele de poliţie, spre a asigura ajutor victimelor. În 
toate cazurile personalul Centrului întreţine interviuri bazate pe un chestionar elaborat cu 
ajutorul donatorilor internaţionali şi pe necesităţile prestabilite ale celor asistaţi. 

Centrul stabileşte o legătură între angajaţii poliţiei şi cei ai procuraturii pentru ca victimele 
să fie protejate. De exemplu, în toate punctele de graniţă, pe unde deportaţii sunt returnaţi, 
ofiţerii vamali îi intervievează separat pentru a identifica şi proteja potenţialele victime. 

CNAVT încearcă, de asemenea, să ridice nivelul gradului de conştientizare a victimelor pri-
vind fenomenul traficului pentru a le determina pe acestea să denunţe traficanţii. Astfel, 
le sunt oferite informaţii privind drepturile lor la protecţie şi riscurile la care se supun dacă 
depun sau nu mărturie. Conform legii privind protecţia martorilor şi colaboratorilor justiţiei, 
Centrul continuă să asiste victimele traficate ce şi-au denunţat traficanţii şi mai au nevoie de 
protecţie, chiar şi după finalizarea procesului. 

Pe parcursul anului 2005, în Centrul “Linza” au fost cazate şi ajutate 127 de persoane, 116 
fiind cazuri noi, iar 11 din 2004; de precizat că doar 15 dintre ele şi-au denunţat traficanţii. 
În şase cazuri procesul a fost concluzionat în favoarea victimelor, iar trei cazuri mai sunt încă 
în proces. La Centrul “Linza”, precum şi la Serviciul Social de Stat şi în MMPSOE a luat fiinţă 
o bază de date, care este actualizată sistematic. Poliţia a organizat întâlniri ad hoc într-un 
adăpost ONG “Vatra” în Vlora. În majoritatea cazurilor, poliţia a interogat victimele în sediile 
poliţiei înaintea trimiterii lor la adăpost. 

Datorită Autorităţii Responsabile (vezi II b) şi a cooperării dintre aceasta şi celelalte părţi 
implicate, a fost pus la dispoziţia populaţiei din toată ţara o linie telefonică la care se poa-
te cere ajutor. Aceasta asista victimele în vederea denunţării altor cazuri de trafic de fiinţe 
umane şi oferă ajutor tuturor cetăţenilor care au nevoie de el sau celor ce au informaţii 
despre acest fenomen. 

3 Ministerul Muncii, Problemelor Sociale şi Oportunităţilor Egale. Ministerul Muncii, Problemelor Sociale şi Oportunităţilor Egale. 
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ONG-urile aşteaptă obţinerea autorizaţiei de a presta servicii sociale ce vin în sprijinul per-
soanelor care au nevoie de asistenţă, având ca susţinere Hotărârea 564 din 12.08.2005 a 
Consiliului de Miniştri. Până acum sunt aproape 30 de ONG-uri licenţiate ce oferă servicii în 
vederea prevenirii, sprijinirii, reabilitării şi reintegrării victimelor traficului de fiinţe umane.
Printre ONG-urile cu cel mai mare impact în domeniul serviciilor de prevenire, asistenţă, 
reabilitare şi reintegrare se numără “Centrul Vatra”, “Altă Viziune”, “Diferit şi Egal”, Serviciul 
Social Internaţional, “Terre des Hommes”, “Ajutor pentru Copii”, Centrul Comunitar Ballsh, 
Comisia Internaţională pentru Migranţi, “Salvaţi Copiii”, Clinica Legală a Copiiilor, “Destinat 
femeilor albaneze”, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (Strehëza), Linia telefonică 
de consultanţă a femeilor, Centrul Albanez pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Coaliţia 
ONG-urilor “Împreună Împotriva Traficului de Copii”.

C. Incriminarea 

Unul dintre principalele obiective antitrafic este intensificarea urmăririi penale a cazurilor 
de trafic şi condamnările traficanţilor. Acest obiectiv a fost stabilit în baza cooperării între 
Autorităţile Poliţiei şi Oficiul Procuraturii. Implementarea unei metode cuprinzătoare de 
protecţie a victimelor ce depun mărturie împotriva traficanţilor a devenit, de asemenea, o 
prioritate a strategiei antitrafic. 

Noua Lege privind protecţia martorilor urmăreşte scopul de a asigura protecţia legală, fi-
zică şi a identităţii tuturor victimelor/martorilor unor infracţiuni, neţinând cont de partici-
parea acestora în Programul de Protecţie a Martorilor. Ministerul Justiţiei, în colaborare cu 
Oficiul Procurorului General, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor au luat o 
decizie de executare a legii privind protecţia martorilor. În urma acestei hotărâri a fost creat 
un sector de protejare a martorilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Directoratul 
Crimei Organizate. 

În contextul imbunatatirii sistemului judiciar, un pas important îl constituie iniţierea pro-
cesului de dotare a Curţii Infracţiunilor Grave cu bazele tehnice necesare pentru protecţia 
şi securitatea victimelor, care depun mărturie într-un proces prin intermediul “video-con-
ferinţei”. Urmărind acest proces, constatăm că se întreprind paşi importanţi în protejarea 
identităţii tuturor martorilor/victimelor în timpul procedurilor juridice şi în revizuirea pro-
cedeului de compensare a acestor victime din bunurile confiscate. 

Având în vedere aceste statistici şi luând în considerare programul de protecţie a martorilor, 
se poate spune că:

� În 2005, unsprezece martori au beneficiat de măsurile de protecţie speciale, incluzând 
relocarea. În plus, au fost întreprinse măsuri provizorii de protecţie, pe o durată de o 
lună, acestea fiind cerute de cinsprezece martori. În ceea ce priveşte traficul de fiinţe 
umane a existat un caz de relocare a martorului. 

� În 2005, nouă victime ale traficului de fiinţe umane au cooperat cu Departamentele de 
Poliţie şi şi-au denunţat traficanţii.

Este în curs de adoptare şi Legea privind străinii. Această lege va include prevederi privind 
permisele de şedere temporară a victimelor traficului de fiinţe umane, în conformitate cu 
standardele internaţionale. Sectorul de Emigraţie, împreună cu poliţia vamală, permit dis-
tribuirea acestor permisuri.
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V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I

Toate organizaţiile ce se confruntă cu problema traficului de copii, împreună cu reprezen-
tanţii organizaţiilor guvernamentale şi internaţionale, au format o coaliţie a ONG-urilor, nu-
mită Toţi Împotriva Traficului de Copii. CTC din Albania administrează Reţeaua Operaţională 
de Propagandă şi de Advocacy împotriva Traficului de Copii în scopul reducerii vulnerabili-
tăţii copiilor din Albania la traficul de fiinţe umane prin promovarea unor servicii eficiente, 
reţelor şi cercetărilor asupra combaterii fenomenului.

V I .  D E F I C I E N Ţ E

� Legea Protecţiei Martorilor nu este încă implementată în totalitate. 
� Sunt foarte multe impedimente în procesul de identificare a persoanelor traficate.

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Următoarea listă de recomandări este dată luând în considerare deficienţele şi concluziile 
conţinute în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

1. Ar trebui întreprinse schimbări instituţionale, structurale şi organizatorice în domeniul 
combaterii traficului de fiinţe umane.

2. Urmează a fi ameliorate condiţiile sociale, în special pentru a reduce rata sărăciei, 
prevenind astfel expunerea diverselor grupuri sociale vulnerabile la traficul de fiinţe 
umane.

3. Asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane ar trebui îmbunătăţită, în principiu prin 
crearea mai multor programe de integrare.

4. Este necesar de a consolida şi intensifica eforturile de conştientizare publică a a feno-
menului.

5. Ar trebui intensificate şi consolidate de asemenea capacităţile antitrafic.

6. Trebuie consolidată colaborarea între toate instituţiile din domeniu, atât cele din ţară, 
cât şi din străinătate. Se cere a fi întărită de asemenea şi coordonarea dintre ONG-uri şi 
organizaţiile internaţionale.
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R

ACTFU Acţiunea Coordonată Împotriva Traficului de Fiinţe Umane 

ILO Organizaţia Internaţională a Muncii

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

CIDPM Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţioniste 

CNAVT Centrul Naţional de Acomodare a Victimelor Traficului

CTC Coali’ia Împotriva Traficului de Copii

MAE Ministerul Afacerilor Externe

MAI Ministerul Afacerilor Interne

MMPSOE Ministerul Muncii, Problemelor Sociale şi Oportunităţilor Egale 

MNR Mecanismul Naţional se Referire

OIDDO Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului

ONG Organizaţie non-guvernamentală 

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

PNA Planul Naţional de Acţiune

TFU Trafic de Fiinţe Umane

UE Uniunea Europeană

UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

USAID Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională
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B O S N I A  Ş I  H E R Ţ E G O V I N A

I .  I N T R O D U C E R E

Bosnia şi Herţegovina (B&H) este o ţară situată în Sud-Estul Europei, mai concret, în Balcanii 
de Vest. Ţările învecinate sunt Croaţia în Nord, Nord-Vest şi Sud, iar Serbia şi Muntenegru în 
Est. Are ieşire la Marea Adriatică pe o lungime de 32 kilometri de litoral, în partea Sudică. 
Graniţele B&H sunt în principiu munţi şi râuri. 

B&H şi-a câştigat independenţa în 1992. În afara confruntării cu provocările determinate de 
recenta independenţă, ţara a fost împovărată cu nevoia de recuperare după consecinţele 
de lungă durată ale războiului care a durat aproape patru ani şi cu tranziţia politică de la 
socialism şi economie socialistă la democraţie şi economie de piaţă. Având în vedere trecu-
tul istoric şi poziţionarea geografică a B&H, traficul de fiinţe umane (TFU) a găsit condiţiile 
perfecte pentru a “înflori”. 

B&H este o ţară săracă, în tranziţie, unde copiii, femeile şi bărbaţii sunt ţinte uşoare ale TFU, 
practicat de reţelele crimei organizate. Este imposibil a determina cu exactitate când au 
fost înregistrate primele cazuri de TFU în B&H, deoarece forţele de ordine au clasificat acest 
fenomen în categoria prostituţiei. Luând în considerare acest aspect, putem concluziona 
că, atunci când TFU a apărut pentru prima dată în BH, nu au fost luate măsurile de sporire a 
gradului de conştientizare privind acest tip de infracţiune şi victimele ei. Creşterea continuă 
a numărului de cazuri a condus la recunoaşterea complexităţii acestui fenomen şi la nevoia 
de a întreprinde paşi necesari în scopul prevenirii şi suprimării TFU. 

� Rezultatele cercetării au aratat că cele mai importante motive pentru care oamenii ajung 
să fie traficaţi sunt, în general, sărăcia, statutul socio-economic scăzut, violenţa în familie, 
influenţa anumitor grupuri şi lipsa informării.4 Persoanele afectate în mod direct de aces-
te circumstanţe doresc să migreze în ţări bogate, pentru a avea un trai mai bun şi condiţii 
decente de viaţă. În acest context, ele sunt prăzi uşoare pentru traficanţi. ONG-urile au fost 
primele organizaţii care au observat problema TFU şi au oferit asistenţă şi suport victimelor 
traficului. În 1999, ZENA B&H, alături de ONG-ul “Lara” din Beijing, a întreprins un sondaj pen-
tru United Nations Voluntary Trust Fund for Contemporary Forms of Slavery. Rezultatele aces-
tuia au arătat că traficul de femei este un fenomen din cele mai răspândite5; datorită acestui 
fapt problema a început să fie abordată serios. Deşi activităţile antitrafic în acea perioadă 
erau foarte riscante, cei ce au putut contribui la această cauză s-au aliat ONG-urilor, lucru pe 
care l-au făcut şi instituţiile de stat. La începutul anului 2003, statul începe a fi preocupat de 
problemă, folosindu-se de cercetările şi experienţa ONG-urilor.

4 Cercetări realizate de UNICEF, Salvaţi Copiii-Norvegia în 2003 şi de Barbara Limano�ska “Traficul de Fiinţe Umane în Sud-EstulCercetări realizate de UNICEF, Salvaţi Copiii-Norvegia în 2003 şi de Barbara Limano�ska “Traficul de Fiinţe Umane în Sud-Estulţi Copiii-Norvegia în 2003 şi de Barbara Limano�ska “Traficul de Fiinţe Umane în Sud-Estuli Copiii-Norvegia în 2003 şi de Barbara Limano�ska “Traficul de Fiinţe Umane în Sud-Estul 
Europei”, UNICEF/UNOHCHR/OSCE ODIHR.

5 Cercetări realizate de ZENA B&H Mostar şi LARA Bjeljina în 1999, susţinute de United Nations Voluntary Trust Fund for Contem-Cercetări realizate de ZENA B&H Mostar şi LARA Bjeljina în 1999, susţinute de United Nations Voluntary Trust Fund for Contem-
porary Forms of Slavery. 
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Situaţia actuală referitoare la TFU în Bosnia şi Herţegovina este satisfăcătoare datorită bunei 
cooperări dintre Guvern şi organizaţiile locale, internaţionale şi neguvernamentale. Meca-
nismele şi instituţiile de combatere a TFU sunt în continuă dezvoltare. ONG-urile ce oferă 
sprijin victimelor au asigurat locuinţe temporare, asistenţă şi protecţie pentru 66 de po-
tenţiale victime ale TFU în anul 2005 (44 cetăţeni străini şi 22 din Bosnia şi Herţegovina). 
Cetăţenii străini vin în special din Serbia, Muntenegru, Moldova, România, Ucraina, Rusia, 
Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, China, Belarus şi Croaţia. Treisprezece victime (30% 
din numărul total ) erau minore6. Comparativ cu anii anteriori, în special cu 2002, când 225 
de victime beneficiau de adăpost, numărul cetăţenilor străini traficaţi a scăzut, în timp ce 
numărul victimelor din rândul cetăţenilor autohtoni a crescut. 

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A. Legislaţia naţională

Potrivit convenţiilor internaţionale listate în Anexa 1, B&H a implementat o reformă a legis-
laţiei în vigoare, promulgând:

� Codul penal al B&H 
� Legea de procedură penală a B&H
� Legea privind Tribunalul B&H 
� Legea privind Oficiul Procuraturii din B&H 
� Legea privind protecţia martorilor aflaţi sub ameninţare şi a martorilor vulnerabili 
� Legea cu privire la programul de protecţie a martorilor 
� Legea cu privire la agenţiile de stat pentru investigaţie şi protecţie 
� Legea privind graniţele statului
� Legea privind controlul şi asigurarea graniţelor
� Legea privind deplasarea, stabilirea migranţilor şi azilul acordat acestora 
� Legea privind egalitatea sexelor
� Legea privind violenţa domestică.

În plus, au fost create instituţii pentru implementarea legilor menţionate.

Traficul de fiinţe umane este o infracţiune doar conform Codului penal B&H. Codul penal 
federal, Codul penal al Republicii Srpska şi al Districtului Brcko îi vizează numai pe cei care 
solicită şi încurajează TFU. Doar Curtea de Justiţie a B&H are jurisdicţie să audieze şi să jude-
ce cazurile legate de TFU.

b. Acorduri bilaterale

B&H a încheiat Acorduri de Reintegrare cu Suedia, Norvegia, Danemarca şi România şi a 
iniţiat negocieri pentru a încheia acorduri similare cu ţări precum Moldova, Fosta Republică 
Iugoslavă Macedonia, Albania, Bulgaria şi Turcia. 

6 Raportul privind traficul de fiinţe umane şi imigratia ilegală în B&H pentru 2005. 
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C. Planul Naţional de Acţiuni

În noiembrie 2001 a fost înfiinţat Grupul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe uma-
ne pentru a întocmi Planul Naţional de Acţiune (PNA). Grupul este compus din reprezentanţi ai 
Ministerului Drepturilor Omului, Justiţiei, Siguranţei Naţionale, Afacerilor Externe şi din repre-
zentanţi ai Oficiului Procurorului General şi ai Serviciilor Vamale. Planul Naţional de Acţiuni pen-
tru combaterea TFU a fost promulgat de Consiliul de Miniştri al B&H la 6 decembrie 2001. 

Un nou Plan Naţional de Acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe umane pe perioada 
2005 - 2007 a fost adoptat în 2005. Acest PNA cuprinde următoarele capitole:

� Cadrul de ajutorare;
� Prevenirea;
� Protecţia victimelor şi martorilor;
� Acuzarea penală şi cooperarea internaţională.

Ministerul Siguranţei Naţionale nominalizează o persoană în poziţia de Coordonator Na-
ţional pentru combaterea TFU, care este, ulterior, acceptată de către Consiliul de Miniştri. 
Coordonatorul Naţional, împreună cu “Grupul Naţional”, urmăresc şi coordonează imple-
mentarea măsurilor şi activităţilor prevăzute în Planul Naţional de Acţiuni. Având în vedere 
imperativul concentrării eforturilor în combaterea traficului de copii, în martie 2004 a fost 
creat un Subgrup pentru copii.

Chiar dacă responsabilităţile Coordonatorului Naţional nu sunt încă definite precis, el/ea 
cooperează cu Ofiţerii de legătură şi cu Forţele de Ordine pentru Combaterea Violenţei. 
Scopul ultimului este de a dezvolta activităţile antitrafic la cel mai înalt nivel, bazându-se 
pe reprezentanţii Oficiului Procuraturii, pe Serviciul de Stat Graniceri, pe Agenţia de Stat 
pentru Investigaţie şi Protecţie (ASIP) şi pe poliţia financiară.

Comentarii

� În PNA pentru combaterea TFU, revizuit pentru 2005-2007, nu au fost incluse capito-
lele privind repatrierea victimelor. Totodată, pe lângă asigurarea acomodării şi asis-
tenţei în timpul şederii în adăpost, victima, originară din B&H, are nevoie de asistenţă 
pentru procedurile de repatriere/socializare/reintegrare, pentru a-şi recăpăta încre-
derea în sine şi pentru a deveni un membru activ al societăţii. Asistenţa inadecvată şi 
necuprinzătoare a victimelor conduce la riscul ca ele să fie din nou prinse în capcane-
le TFU şi să-şi piardă definitiv încrederea în sine. 

� Chiar dacă, până acum, puţine victime din B&H au fost repatriate, ar trebui inclus în 
Planul Naţional de Acţiuni un capitol relevant care să menţioneze măsurile şi activită-
ţile de repatriere şi reintegrare şi care să desemneze persoanele responsabile pentru 
implementarea acestora.

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor

În conformitate cu PNA, instituţiile de stat şi ONG-urile susţin regulat cursuri de pregătire 
pentru dezvoltarea aptitudinilor şi pentru instruirea oficialităţilor statului. În cooperare cu 
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Centrul de Educare a Judecătorilor şi Procurorilor şi cu Comisia Judecătorească a Districtu-
lui Brcko, ofiţerii de poliţie, membri ai Centrului pentru securitate publică din Republica 
Srpska şi ai Ministerului de Interne cantonal, judecătorii şi procurorii din întreaga ţară au 
participat la seminare privind TFU. În cadrul acestor seminare au fost prezentate proceduri 
relevante legale internaţionale şi de stat şi munca depusă de poliţie, de Oficiul Procuraturii  
şi de Serviciul Vamal în acest domeniu. 

Seminarele au fost organizate în ideea de a intra în contact cu potenţiale victime ale TFU 
şi pentru a se prezenta Registrul Regulamentelor privind victimele străine ale TFU, admi-
nistrarea datelor, monitorizarea, evaluarea şi revizia (în cadrul programului CARDS EU, 
finanţat de UE). În plus, au fost realizate seminare pentru informare publică. Mai multe vizi-
te de studiu au fost organizate pentru membrii Grupului de Stat. Ocazional, reprezentanţi 
ai ONG-urilor au participat la aceste sesiuni de studiu.

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

Pentru a promova coordonarea dintre Biroul Coordonatorului de Stat şi organizaţiile ne-
guvernamentale şi internaţionale, la fiecare trei luni sunt organizate întruniri periodice de 
referire. Aceste întruniri servesc drept bază pentru schimbul de informaţii privind acţiuni-
le planificate şi implementate, precum şi pentru coordonarea şi armonizarea acţiunilor de 
acest tip, având ca scop evitarea dublării şi regularizarea cheltuielilor.

Pentru a contracara în mod efficient TFU, este necesara analiza, printr-un sistem bine defi-
nit, factorii ce influenţează acest fenomen. De aceea Coordonatorul de Stat, în cooperare 
cu UNICEF, a numit un expert regional pentru a întocmi un raport, a cerceta şi a analiza 
situaţia în acest domeniu, concentrându-se asupra indicatorilor numărului în creştere de 
victime ale TFU. Acest raport este important, fiind prima recenzie analitică a noilor tendinţe 
şi prezintând structurile disponibile pentru ajutorarea victimelor TFU. Este, de asemenea, 
important să evidenţiem semnificaţia Raportului Preliminar privind violenţa împotriva co-
piilor, întocmit de Consiliul pentru Copii, în special în privinţa concluziilor acestuia ce ţin de 
problema traficului de copii. 

C. Cooperarea şi relaţionarea la nivel regional şi naţional

ONG-urile şi instituţiile de stat, individual sau împreună, sunt membre ale numeroaselor 
reţele regionale pentru prevenirea TFU (INTERPOL, EUROPOL, SECI, RING etc). Acestea au 
reuşit să promoveze colaborarea regională în diferite probleme. Merită să amintim de coo-
perarea strânsă dintre Ministerul Siguranţei, INTERPOL, EUROPOL şi Centrul pentru Iniţiati-
va de Cooperare în Sud-Estul Europei (Centrul SECI), dar şi de angajamentul Ministerului de 
a pregăti Convenţia asupra Cooperării Poliţiei pentru Sud-Estul Europei.

Asociaţia “ZENA B&H” a stabilit o bună cooperare cu membrii organizaţiei neguvernamen-
tale ai reţelei croate antitrafic PETRA. Aceasta este, de asemenea, membru a reţelei ARIAD-
NE împotriva TFU în Estul şi Sud-Estul Europei.

D.  Mobilizarea resurselor

Fondurile de la Consiliul de Miniştri, UNICEF şi Delegaţia Permanentă a Islandei la OSCE 
asigură implementarea activităţilor antitrafic. În afara de USAID, OIM, cu fonduri pentru 
combaterea TFU a mai contribuit Star Network of World Learning (SNWL) şi Catholic Relief 
Services (CRS). 
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I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare 

ONG-urile locale şi internaţionale, precum şi autorităţile din B&H au susţinut în ultimii ani 
numeroase campanii de sporire a gradului de conştientizare. Grupurile ţintă au fost:

� instituţiile responsabile pentru implementarea legislaţiei în B&H (ofiţerii de poliţie, biro-
urile de emigrări şi Serviciile Vamale);

� elevii din şcolile gimnaziale şi primare şi
� indirect, întreaga populaţie a B&H.

Toate aceste organizaţii au promovat în 2005 mai multe campanii, ţinând cont de diverse 
grupuri ţintă: părinţi şi profesori, bărbaţi, potenţiali clienţi (asemenea campanie de preveni-
re, fiind prima din această ţară preocupată de atare  grupuri ţintă, precum şi colaborarea cu 
bărbaţii a constituit obiectul proiectului-pilot al Asociaţiei “Zena B&H” Mostar). 

Sub tutela Grupului de Stat pentru combaterea TFU şi Emigrare Ilegală activează Grupul 
pentru Prevenire şi Creştere Economică, care a planificat activităţi ce vor fi finalizate în 
cooperare cu alte grupuri, autorităţi şi organizaţii locale şi internaţionale. Activităţi similare, 
precum dezvoltarea unei programe şcolare care să includă recunoaşterea pericolului trafi-
cului de fiinţe umane, promovarea egalităţii între sexe, ameninţarea HIV/SIDA, dar şi conşti-
entizarea legăturii dintre dependenţa de droguri şi recrutarea, prostituţia forţată practicate 
de reţele criminale se află în permanentă desfăşurare.

Un exemplu interesant de campanie preventivă este publicarea de către Asociaţia “Zena 
B&H” Mostar în 20000 de exemplare a unei cărţi cu povestiri reale, scrise chiar de către vic-
time, carte vândută la preţul modic de 1 euro. Fondurile colectate au fost direcţionate către 
adăposturile pentru victimele TFU. 

Programe ce indică principalele cauze (factori socio-economici) în ţările de origine şi 
destinaţie 

Pentru o lungă perioadă, B&H a fost o ţară de tranzit şi destinaţie pentru victimele TFU. 
Chiar dacă ONG-urile au avertizat opinia publică despre pericolul că B&H devine o ţară de 
origine, instituţiile de stat nu s-au aratat dispuse să se preocupe de această problemă.

Cercetările făcute de mai multe organizaţii locale şi internaţionale arată că motivele pentru 
care oamenii cad în capcanele TFU sunt:7

� sărăcia;
� statutul socio-economic scăzut;
� violenţa domestică;
� lipsa informaţiei;
� influenţa negativă a anturajului. 

În plus, cercetările privind nivelul de informare a populaţiei asupra TFU denotă faptul că 
gradul de conştientizare publică a crescut mai mult în zona urbană decât în zona rurală. 
Astfel, victimele provin, în majoritatea cazurilor, din zona rurală.8

7 Cercetare realizată de UNICEF şi Salvaţi Copiii-Norvegia în 2002 şi 2003.Cercetare realizată de UNICEF şi Salvaţi Copiii-Norvegia în 2002 şi 2003.
8 Cercetare realizată de ZENA B&H şi susţinută de BHRN în 2006.Cercetare realizată de ZENA B&H şi susţinută de BHRN în 2006.
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Deocamdată, proiectele şi activităţile de ameliorare economică a B&H nu ţintesc eradicarea 
sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului social-economic. Drept argument pentru această afirma-
ţie serveşte numărul scăzut de persoane înregistrate la Biroul Teritorial de Muncă şi puterea 
mică de cumpărare.

Chiar şi aşa, Planul Naţional de Acţiuni pentru anii 2005-2007 prevede într-un capitol, ca 
obiectiv, îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale grupurilor social vulnerabile. 
Pentru a îndeplini acest obiectiv, finanţatorii asigură suport pentru implementarea unor 
programe naţionale adresate dezvoltării abilităţilor economice ale femeilor. Rămâne de vă-
zut în ce măsură obiectivul va fi îndeplinit. 

b. Protecţie şi asistenţă

Din 1999, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) este unul din lideri în asigu-
rarea reintegrării victimelor TFU. Acest lucru se datorează faptului că OIM a fost singura 
organizaţie care a implementat activităţi de repatriere. 

Acomodarea victimelor în Centrele de Primire depinde de acceptul lor şi de repatrierea în 
ţările de origine. Luând în considerare faptul că procesul de repatriere, gestionat de orga-
nizaţiile internaţionale, nu a fost unul stabil, Ministerul Drepturilor Omului şi Refugiaţilor 
(MDOR), conform articolului 3 al Planului Naţional de Acţiuni, a dezvoltat un proiect privind 
crearea Centrelor de Primire a victimelor TFU. Scopul acestui proiect era să asigure o mai 
bună orientare a victimelor asupra drepturilor lor, o perioadă mai lungă de reabilitare şi să 
faciliteze propagarea informaţiei. În toată ţara nu există o linie telefonică destinată victime-
lor TFU sau persoanelor ce au nevoie de ajutor în acest context. Singurele care oferă acest 
gen de servicii sunt ONG-urile.

Către acel moment, unele ONG-uri dezvoltaseră deja planuri pentru asigurarea asistenţei 
victimelor TFU. Participarea lor la înfiinţarea Centrelor de Primire a victimelor a fost limitată 
datorită lipsei de fonduri, chiar dacă trei membrii ai coaliţiei RING ar fi fost capabili să asigu-
re asistenţă directă pentru 100 de femei în perioada 1999-2000. Toate aceste ONG-uri oferă 
servicii de îngrijire medicală, consiliere, ajutor legal şi alte forme de susţinere. De asemenea, 
au fost emise Instrucţiuni Provizorii privind tratarea victimelor TFU, care au stabilit regulile 
şi codul comun pentru toate autorităţile de stat şi alte entităţi ce urmăresc suprimarea tra-
ficului de fiinţe umane. 

MDOR a semnat un Protocol de Cooperare cu un anumit număr de ONG-uri, membre ale 
reţelei RING. Acest protocol aduce câteva suplimentări instrucţiunilor provizorii pentru tra-
tarea victimelor TFU, care mai sunt încă în vigoare, chiar dacă în prezent există o versiune 
mai detaliată a acestora. 

Datorită lipsei unui plan de stat privind reintegrarea victimelor TFU, Ministerul Siguranţei 
a semnat, în martie 2005, Acorduri de Cooperare cu următoarele ONG-uri: Lara Bijeljina, 
Medica Zenica, Medjenarodini Forum Sildarnosti (Forumul Internaţional pentru Solidarita-
te), Grupul Internaţional EMMAUS Tuzla, La Strada-Mostar şi Zena B&H-Mostar, acorduri ce 
stabilesc drepturile şi obligaţiile tuturor semnatarilor privind asigurarea de adăposturi 
pentru victimele TFU. În conformitate cu acest Acord, ONG-urile au obligaţia de a trans-
porta victimele la adăposturi şi de a le asigura reintegrarea, hrana şi îngrijirea medicală 
de care au nevoie. Fondurile necesare urmează a fi colectate din donaţii şi prin alte mij-
loace. 

Ministerul Siguranţei supraveghează activitatea ONG-urilor în acest domeniu.
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În iulie 2005, la Vlasic, mai multe instituţii de stat şi structuri independente – Coordonatorul 
de Stat pentru combaterea TFU şi a migraţiei ilegale, Federaţia Oficiului Procuraturii a B&H, 
Oficiul Procuraturii Districtului Brcko, Serviciul Vamal de Stat, Ministerul Siguranţei (Depar-
tamentul pentru Azil şi Migraţie), Ministerul de Interne al Republicii Srpska, Agenţia de Stat 
pentru Investigare şi Protecţie, Federaţia Ministerului Siguranţei şi Departamentul de Poli-
ţie din Districtul Brcko – au semnat PROCEDURA de tratare a victimelor TFU din B&H. 

În Iulie 2004, în concordanţă cu Legea privind migraţia şi şederea străinilor şi persoanelor dori-
toare de azil, adoptată de către Ministerul Siguranţei, acesta din urmă şi ONG-ul “Vasa Prava” 
(“Drepturile Tale”) au semnat un acord privind asistenţa legală gratuită oferită potenţia-
lelor victime ale TFU. Asistenţa legală gratuită include, printre altele, asigurarea consilierii 
juridice, întocmirea diferitelor certificate şi documente, precum şi reprezentarea juridică în 
instanţă. 

Întrucât este negată existenţa TFU, Planul Naţional de Acţiuni nu include prevederi privind 
repatrierea victimelor, acest lucru fiind realizat de ONG-uri. Primul caz de repatriere a servit 
de un bun exemplu. O fată a fost readusă acasă din Italia. OIM Italia a asigurat ONG-ului 
“Zena B&H” Mostar, care a şi primit fata, un suport mic, dar semnificativ pentru repatrierea 
şi reintegrarea acesteia.

În B&H a fost format şi un Grup Tematic pentru protecţia victimelor şi a martorilor vio-
lenţei. Acesta se ocupă cu identificarea unui cadru legal existent, întocmirea unor analize 
relevante, comparându-le cu standardele internaţionale şi identificând aspectele practice 
ale problemei date. În acest context, se pregăteşte un Manual cu Instrucţiuni pentru protec-
ţia victimelor domestice ale TFU, ce subliniază şi aspectul protejării martorilor, în contextul 
situaţiei generale a B&H. Este o temă deosebit de complexă şi solicitantă. E important să 
menţionăm că victimelor şi martorilor le sunt asigurate cazare, ajutor legal, îngrijire medi-
cală şi repatriere. 

C. Incriminarea

Cadrul legal a fost astfel elaborat încât să permită acuzarea efectivă a traficanţilor. Totuşi, 
este necesară o dezvoltare pe viitor a resurselor tehnice şi profesionale, precum şi o coope-
rare între agenţii şi Oficiul Procuraturii pentru implementarea lui eficientă.

Oficiul Procuraturii din B&H este autoritatea competentă pentru acuzarea traficanţilor. Tri-
bunalul B&H a soluţionat deja cu succes cazuri ce ţin de TFU. 

Conform Regulamentului Agenţiei de Stat pentru Investigare şi Protecţie (ASIP), agenţia 
este responsabilă de prevenirea şi investigarea infracţiunilor din jurisdicţia tribunalului B&H, 
inclusiv infracţiuni ce ţin de TFU. Echipa pentru Suprimarea TFU şi a Exploatării Sexuale 
face parte din Departamentul Criminalistic şi de Investigaţii a ASIP şi are ca sarcină prin-
cipală prevenirea, investigarea şi suprimarea infracţiunilor aflate în jurisdicţia Tribunalului 
B&H (Articolul 185, Abolirea sclaviei şi transportul de sclavi, Articolul 186, Traficul de fiinţe 
umane, Articolul 187, Recrutarea internaţională în scopul prostituţiei, Articolul 188, Reţine-
rea ilegală a documentelor de identitate, Articolul 189, Răpirea de persoane, Codul penal al 
B&H). Ulterior, au fost formate alte Echipe în sediile ASIP, în birourile regionale din Sarajevo, 
Banja Luka şi în Mostar. Se preconizează, de asemenea, înfiinţarea de birouri regionale în 
localităţile Brcko şi Tuzla. 

Parlamentul a adoptat, în 2004, două Legi – Legea privind Serviciul de Stat Grăniceri şi Legea 
privind controlul şi supravegherea graniţelor de stat, ce au stabilit jurisdicţia Servicului Vamal 
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de Stat în controlul şi supravegherea graniţelor. Aceste legi formează un cadru legal pentru 
suprimarea migraţiei ilegale şi a TFU. 

Parlamentul a adoptat Legea privind programul de protecţie a martorilor, ce asigură un ca-
dru legal pentru un program mai eficient de protecţie a martorilor, inclusiv pentru cazurile 
de TFU. Legea permite protejarea identităţii martorilor şi confidenţialitatea declaraţiilor. La 
sfârşitul anului 2004 a fost format Departamentul pentru protecţia martorilor în cadrul ASIP, 
iar victimele care deja depuseseră mărturie au primit adăpost şi protecţie conform statu-
tului de victime protejate. Pentru implementarea mai eficientă a legii, urmează a dezvolta 
structurile ASIP, în special capacităţile departamentelor respective, promovând în acelaşi 
timp cooperarea internaţională în domeniul protecţiei martorilor. 

În 2005, departamentele competente în implementarea legilor B&H au înaintat Oficiului 
Procuraturii 36 de rapoarte împotriva a 59 de indivizi ce aveau legătură cu TFU. Acesta a 
investigat în total 68 cazuri de TFU şi alte infracţiuni similare, dintre care 37 investigaţii au 
fost iniţiate în 2005, iar alte 312 au fost începute în 2004 şi continuate în 2005. Oficiile Pro-
curaturii au înaintat 24 de acuzaţii împotriva traficanţilor şi a susţinătorilor altor acte penale 
similare, în timp ce tribunalele au confirmat 26 de acuzaţii. Către sfârşitul anului 2005 rămă-
seseră  neterminate 39 de investigaţii, ele urmând să continue în 2006. În 2005, tribunalele 
din B&H au condamnat şi trimis la închisoare 17 indivizi.9

Comentarii

� Angajaţii instituţiilor de stat nu sunt pe deplin instruiţi pentru a implementa legile în 
vigoare. Ei sunt lipsiţi de sensibilitate când intră în contact direct cu victimele TFU, în 
special cu copiii. Procentajul femeilor ce muncesc împotriva TFU în instituţiile de stat 
(în special Serviciile Vamale de Stat), este foarte scăzut.

� Se resimte lipsa de resurse umane şi materiale în instituţiile ce se confruntă cu TFU.
� Se face simţită lipsa cooperării între ofiţerii de teren.
� Nu există o bază de date care să cuprindă numărul real de victime traficate în B&H.
� B&H se confruntă cu problema mariajelor fictive: traficanţii se căsătoresc cu fete, po-

tenţiale victime ale TFU, în ţara de origine şi le aduc apoi legal în B&H. Odată ajunse 
în B&H, aceştia le forţează să se prostitueze. 

� Instituţiile de stat şi ONG-uri duc lipsă de fonduri.

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I

� Buna cooperare între ONG-urile locale, instituţiile internaţionale şi cele de stat a contri-
buit la procesul de rezolvare a unui mare număr de probleme. Primele rezultate arată că 
măsurile adoptate vor fi constructive şi aplicabile în practică.

� Acţiunile întreprinse datorită cooperării între ONG-uri şi sectorul public, incluzând 
Acordurile menţionate anterior, implementarea cadrului legal, organizarea de excursii 
în străinătate, seminare şi cercuri de studiu în ţară, destinate studierii TFU. Cooperarea 
dintre ONG-uri şi Guvern este satisfăcătoare, iar instituţiile de stat sunt întotdeauna pre-
gătite să urmeze recomandările oferite de ONG-uri.

9 Raportul privind traficul de fiinţe umane şi imigratia ilegală în B&H pentru 2005. Raportul privind traficul de fiinţe umane şi imigratia ilegală în B&H pentru 2005.Raportul privind traficul de fiinţe umane şi imigratia ilegală în B&H pentru 2005..
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� În afara ajutorului oferit de CUMA şi USAID, un important sprijin acordat efortului ONG-
urilor întru combaterea TFU a fost oferit de către Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor 
Unite pentru Drepturile Omului, departamentul din B&H, Oficiul Procuraturii al Federa-
ţiei B&H, Curtea Constituţională a BH şi Oficiul Coordonatorului de Stat. 

� Un exemplu de bună practică este publicarea cărţii “Marguerite poate fi sora ta, fiica, 
o prietenă. . . ”. Este una din componentele campaniei asociaţiei “Zena B&H”, iniţiată în 
2004. Este o colecţie de povestiri adevărate şocante, scrise de victimele TFU (atenţia a 
fost canalizată asupra faptului că povestirile erau scrise de victimele TFU din BH şi din 
toată Europa). Femeile victime ce au fost de acord să-şi publice povestea au contribuit 
semnificativ la sporirea gradului de conştientizare a publicului privind TFU.

� Este notabil faptul că ONG-urile din toată lumea, inclusiv cele din BH, Franţa, Serbia şi din 
Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, publică de două ori pe lună ziarul START B&H.

V I .  D E F I C I E N Ţ E

� Prima şi cea mai importantă problemă a victimelor TFU este procesul de reintegrare. 
Toate proiectele implementate de ONG-uri şi de agenţiile de stat se axează pe măsuri 
de asigurare a asistenţei victimelor, de asemenea acomodării în centrele de protecţie. 
Totuşi, acestea nu sunt suficient preocupate de reintegrarea victimelor, adică de sociali-
zarea lor. Cazurile victimelor nu mai sunt urmărite din momentul în care acestea pleacă 
din adăpost. Este anevoioasă urmărirea rezultatelor în urma excluderii sociale a victime-
lor şi a dificultăţilor acestora de încadrare pe piaţa muncii. De aceea, victimele riscă să fie 
retraficate. 

� Se observă o lipsă de cooperare şi coordonare eficientă în urmărirea cazurilor victime-
lor între ţările de origine, tranzit şi destinaţie a acestora. 

� ONG-urile preocupate de traficul cu fiinţe umane se confruntă cu problema resurselor 
financiare limitate. 

� În ciuda importanţei campaniilor de conştientizare privind TFU, este evident că acestea 
nu sunt suficiente pentru prevenirea fenomenului. În vreme ce zonele centrale urbane 
sunt acoperite din punct de vedere al campaniilor, zonele rurale rămân a fi neglijate. 

� Desi Planul Naţional de Acţiune asigură dezvoltarea economică a grupurilor vulnerabile, 
cauzele fundamentale social-economice privind TFU nu au fost îndeajuns analizate. 

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Următoarea listă de recomandări este dată luând în considerare deficienţele şi concluziile 
conţinute în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

a. Este necesară o mai bună consolidare a procesului de reintegrare a victimelor TFU re-
patriate.

b. O mai bună coordonare şi cooperare între guvernele regionale şi ONG-uri.
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c. Strategiile de reducere a riscurilor ar trebui să fie bazate pe rezultatele cercetărilor. 
Considerând că rezultatele cercetărilor arată cauzele principale ale TFU, ar trebui acor-
dată mai multă atenţie strategiilor adresate acestor cauze social-economice (în general 
statutul social-economic scăzut, violenţa domestică etc.).

d. Ar trebui oferite ONG-urilor, în special celor din ţările de origine cu experienţă con-
siderabilă, atât suport financiar şi material, cât şi resurse umane şi materiale pentru 
prevenire, asistenţă şi reintegrare. Este foarte importantă axarea pe protecţia victimelor 
originare din BH, asigurarea educaţiei, recalificării, calificării adiţionale şi accesului aces-
tora pe piaţa muncii, acomodarea şi consilierea sistematică. 

e. Din punct de vedere al activităţilor legate de sporirea conştientizării opiniei publice, 
este necesară axarea pe oraşele/satele mici de unde provine majoritatea victimelor. Ma-
teriale printate ar trebui distribuite în sate şi ar trebui ţinute seminare, cu participarea 
bărbaţilor interesaţi să afle mai multe despre această problemă. În plus, mici sume ar 
trebui oferite participanţilor pentru a motiva interesul acestora, presupunând că mai 
tarziu vor deveni mai interesaţi de discuţie. 
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L I S T Ă  A b R E V I E R I L O R

ASIP Agenţia de Stat pentru Investigare şi Protecţie

b&H Bosnia şi Herţegovina

CARDS Program finanţat de Uniunea Europeană:  
 Asistenţa Comunitară pentru Reconstrucţie,  Dezvoltare şi Stabilitate

CRS Serviciul Catolic de Ajutorare

CUMA  Comitetul Unit Metodic pentru Ajutorare

EU Uniunea Europeană

LARA ONG în B&H

MDOR Ministerul pentru Drepturile Omului şi Refugiaţi

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

PETRA  Reţea Balcanică la nivel de stat

PNA Planul Naţional de Acţiuni (plan la nivel de stat)

RING Reţea Regională pentru prevenirea TFU

SECI Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei

TFU  Traficul de fiinţe umane

UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

bÎCNUDO  Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului

USAID Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională

ZENA ONG în B&H.
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B U L G A R I A

I .  I N T R O D U C E R E

Republica Bulgaria este situată în Sud-Estul Europei şi în Estul Peninsulei Balcanice, având  
graniţă cu Marea Neagră în Est, cu România în Nord, cu Serbia, Muntenegru şi Fosta Repu-
blică Iugoslavă Macedonia în Vest, cu Grecia în Sud şi cu Turcia în Sud-Est.

Traficul de fiinţe umane, în special traficul de femei, este o problemă serioasă pentru Bulga-
ria, ea fiind o ţară de origine, de destinaţie şi de tranzit în acelaşi timp. Problema a fost recu-
noscută în Raportul de progres din 2005 al Comisiei Europene privind ascensiunea Bulgariei 
către UE, în Raportul Drepturilor Omului 2005 al Departamentul de Stat al SUA şi de Guvernul 
Bulgariei însuşi. Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de fiinţe umane  
din iunie 2006 arată că Bulgaria este o ţară de origine, tranzit şi destinaţie pentru femei şi 
fete traficate din România, Moldova, Rusia, Ucraina, Armenia, Liban şi Asia Centrală, în/prin 
Bulgaria spre Germania, Franţa, Italia, Olanda, Belgia, Cehia, FYROM şi Kosovo pentru a fi 
abuzate sexual. Potrivit “Raportului Bulgariei privind Drepturile Omului şi TFU 2005”, întocmit 
de Departamentul de Stat al SUA, bazat pe surse guvernamentale şi ONG-uri, majoritatea 
victimelor sunt femei şi fete traficate pentru a fi abuzate sexual. Potrivit surselor ONG şi a 
celor guvernamentale, femeile tinere cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 ani, cu un nivel scăzut 
de educaţie şi relaţii de familie dificile constituie grupul cel mai vulnerabil în faţa traficului. 
În ultimii ani, în ciuda scăderii ratei şomajului, multe femei, victime ale TFU, nu au avut posi-
bilitatea de a găsi un loc de muncă corespunzător studiilor şi abilităţilor lor.

Mai mulţi copii rromi au fost traficaţi în Bulgaria şi în străinătate, fiind obligaţi să fure. În 
2005 autorităţile austriece au identificat 700 de copii rromi, traficaţi din Bulgaria spre Aus-
tria, obligaţi să cerşească şi exploataţi sexual în scop comercial. Ministerul de Interne a con-
statat o creştere a numărului bărbaţilor şi băieţilor traficaţi în scopul muncii forţate. 

O tendinţă nouă este traficul de nou-născuţi – femeile gravide trec graniţa pentru a naşte 
în străinătate şi a-şi vinde copiii. În cel mai recent raport, INTERPOL-ul susţine că bulgarii au 
devenit lideri incontestabili ai circuitului traficului cu nou-născuţi, care este investigat în 
Grecia, Italia, Franţa şi Portugalia. S-a observat că cele mai mari reţele de traficanţi de fiinţe 
umane duc spre Grecia.

Conform datelor oferite de Birourile specializate în lupta contra crimei organizate ale Minis-
terului de Interne, există o strânsă legătură între TFU şi crima organizată. În anul 2002, Biro-
urile au identificat 42 grupări ale crimei organizate, implicate în traficul de femei în vederea 
exploatării sexuale, 14 grupări ale crimei organizate implicate în migraţia ilegală, 5 grupări 
ale crimei organizate, oferind locuri de muncă în străinătate, şi două grupări implicate în 
falsificarea paşapoartelor, cărţilor de credit etc.

Guvernul Bulgariei nu a atins în totalitate standardele internaţionale minime pentru com-
baterea TFU; în orice caz, face tot posibilul pentru a le îndeplini. În anul 2004, Guvernul a 
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adoptat o postură mai “activă” pentru prevenirea fenomenului şi protecţia victimelor. Şi-a 
sporit eforturile de executare şi a întreprins paşi importanţi pentru a implementa legislaţia 
împotriva traficanţilor, inclusiv adoptarea unei strategii naţionale şi a unei legislaţii cuprin-
zătoare privind protecţia victimelor-martori.

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A. Legislaţia naţională

Legea privind combaterea traficului de fiinţe umane,10 adoptată în 2003, este actul normativ 
de bază în legislaţia bulgară împotriva TFU, în acelaşi timp operându-se în 2002 amenda-
mente în Codul penal.11 Ambele documente au urmat ratificării Protocolului de la Palermo.

Legea privind combaterea traficului de fiinţe umane, publicată în Monitorul Oficial pe 20 mai 
2003, a intrat în vigoare la 1 Ianuarie 2004 şi a fost revizuită în octombrie 2005. Ea stipulează 
următoarele aspecte: a) puterea şi competenţa instituţiilor de stat în lupta cu traficanţii şi 
cu reţelele lor; b) situaţia şi obiectivele adăposturilor, centrelor şi comisiilor înfiinţate co-
respunzător necesităţilor; c) măsurile de prevenire; d) măsurile de protecţie, în special, a 
femeilor şi copiilor. Una dintre cele mai importante aspecte ale legii este oferirea protecţiei 
speciale victimelor care cooperează cu autorităţile ce desfăşoară investigaţiile.

 În anul 2004 au fost emise două Regulamente bazate pe noua lege: Regulamentul privind 
organizarea şi activităţile Comisiei Naţionale pentru combaterea TFU şi Regulamentul privind 
adăposturile şi centrele pentru protecţia şi asistenţa victimelor TFU. Centrele sunt create de 
către comisiile locale pentru combaterea TFU. Adăposturile sunt stabilite de Comisia Naţi-
onală, la sugestia comisiilor locale, sau de către persoanele fizice şi juridice înregistrate în 
Registrul special al Comisiei Naţionale. Aceste Regulamente încă nu au intrat în vigoare. 

În Codul penal (CP), în plus la definiţia amendata a crimei organizate (art. 93, punctul 20), au 
fost operate alte amendamente ce condamnă diferitele forme de trafic şi actele ce facili-
tează TFU. Asemenea acte, pedepsite mult mai sever, pot include: răpirea cu intenţia de su-
punere la acte vicioase sau prostituţie (art. 152, paragraful 3, punctul 4); silirea de a comite 
acte de prostituţie (art. 155 CP); sechestrarea unei persoane cu scopul supunerii la acte de 
prostituţie (art. 156, neamendat). 

Când infracţiunea de trafic este la nivelul mai multor ţări, se aplică următoarele articole: 
159a, 159b şi 159c. Partea cea mai importantă a art. 159a cuprinde toate elementele TFU 
incluse în Protocolul de la Palermo. TFU este pedepsit fără consimţământul victimei. Sunt 
menţionate şi mijloacele aplicate: uzul forţei, înşelaciunea, abuzul de putere etc. Cea mai 
severă pedeapsă, de la 5 la 15 ani închisoare, se aplică în cazurile cu urmări grave sau când 
crima este comisă în contextul unei acţiuni înfăptuite de o grupare de crimă organizată. 

Un nou proiect de lege, adoptat ca soluţie la una dintre cele mai crude cazuri de TFU, este 
amendamentul la Codul penal privind traficarea femeilor cu scopul de a-şi comercializa co-
piii. Pedeapsa propusă pentru astfel de cazuri este şi mai severă. 

În ceea ce priveşte Procedura penală, victimelor nu le este permis, în fazele respective, să îşi 
apere drepturile corect, după cum prevede Protocolul de le Palermo. Conform Codului de 

10 SG Nr. 46/2003 SG Nr. 46/2003
11 SG Nr. 92/ 2002 SG Nr. 92/ 2002
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procedură penală, victima nu este parte în faza de investigaţii şi nu poate constitui parte 
acuzatoare, de aceea doar în faza de judecată ea poate cere compensaţii. Aceste limitări pri-
vează victimele (de cele mai multe ori femeia) de dreptul de a participa la procedura legală 
şi de a-şi urmări interesele sau a cere compensaţii pentru daunele suportate. Mai mult, nu 
există protecţie specială pentru victimele femei. Ca rezultat, multe femei refuză să compară 
în justiţie şi să-şi asume rolul de acuzator privat. Situaţie care facilitează munca avocatului 
apărării şi este motivul principal pentru care în multe cazuri de TFU pedepsele impuse nu 
corespund gravităţii infracţiunilor comise. Chiar dacă victimele care colaborează cu ofiţerii 
de urmărire penală sunt puse sub protecţie socială, acestora le este dificil să colaboreze 
datorită condiţiilor impuse de normele procedurilor penale şi de lipsa protecţiei efective a 
drepturilor lor. Legislaţia privind protecţia martorilor, adoptată în noiembrie 2004, nu a fost 
pe deplin implementată până la sfârşitul anului din cauza lipsei de fonduri. 

Comentarii

� Nu există o secţiune referitoare la drepturile victimelor.
� Capitolul privind protecţia şi asistenţa victimelor TFU se axează pe măsuri de protecţie 

şi administrative. Protecţia şi asistenţa sunt asigurate numai victimelor care cola-
borează cu ofiţerii de urmărire penală, plasând astfel majoritatea victimelor într-o 
poziţie mai puţin favorabilă pe durata proceselor. Protecţia victimelor nu ar trebui 
asigurată doar cu condiţia punerii la dispoziţie de probe sau a cooperării cu sistemul 
judiciar şi alte autorităţi.

� Nu există un drept bine definit privind asistenţa juridică, care ar asigura o reprezen-
tare justă a interesului victimelor în timpul procedurii penale.

� Actul Promoţional de Angajare ar trebui să specifice clar că victimele TFU fac parte 
din categoria grupurilor vulnerabile, ca o măsură de reabilitare şi incluziune.

� Perioada de o lună pentru reflecţie, perioadă în care victimele se decid în privinţa 
colaborării cu autorităţile, este foarte scurtă pentru femeile care au suferit o traumă 
severă.

� Nu există o specificare clară că victimelor li se garantează prin lege compensaţii; 
acest lucru ar trebui specificat în legislaţie. 

� În lege nu este identificată o abordare a sexelor victimelor. Nu există o prevedere 
explicită privind protecţia femeilor victime, nici în Legea propriu-zisă, nici în capitolul 
Prevenire sau în capitolul ce prevede funcţionarea adăposturilor.

� Pedepsele acordate traficanţilor nu sunt destul de aspre încât să descurajeze crima 
organizată. Sunt oarecum nedrepte comparativ cu durerea şi suferinţa victimelor.

� Soluţia adoptată în legătură cu vânzarea de copii care pedepseşte mamele ce îşi vând 
copii este încă în dezbatere. Dacă nu se face nimic pentru a contracara principalele  
cauze pentru care mamele îşi vând copiii, femeile vor fi în continuare victimizate şi, în 
consecinţă, nu vor coopera cu autorităţile pentru a mărturisi împotriva traficanţilor.

� Garanţiile pentru protecţia martorilor specificate de articolul 97 din Codul de proce-
dură penală nu sunt suficiente pentru victimele TFU.

�  Schimbările în Codul penal şi adoptarea noii Legi denotă faptul că Guvernul Bulga-
riei a considerat TFU mai mult decât o problemă de crimă organizată, decât o violare 
clară a drepturilor omului. Totuşi, legislaţia privind protejarea drepturilor omului ale 
victimelor TFU mai trebuie îmbunătăţită pentru a corespunde standardelor internaţi-
onale. 
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b. Planul Naţional de Actiuni 

Legea privind combaterea TFU pune bazele unei Comisii Naţionale care răspunde în faţa 
Consiliului de Miniştri. Aceasta este prezidată de Delegatul Primului Ministru şi doi vice-
preşedinţi. Comisia Naţională este compusă din reprezentanţi ai Ministerelor şi agenţiilor 
implicate în activităţi antitrafic, cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Muncii şi Politicii Sociale, Ministerul Justiţiei (art. 4 din lege) etc. ONG-urile sunt, 
de asemenea, invitate să participe la întruniri. Principala sarcină Comisiei Naţionale este să 
coordoneze şi să controleze implementarea politicii naţionale cu privire la combaterea TFU 
şi protecţia victimelor. Mai mult, conform Legii, comisiile locale se subordonează Comisiei 
Naţionale. Mandatul acestora include implementarea politicii naţionale la nivel local şi pre-
zentarea rapoartelor anuale Comisiei Naţionale. Comisia Naţională întocmeşte programe/
rapoarte anuale asupra prevenirii, luptei împotriva TFU şi protecţiei victimelor, care sunt  
supuse aprobării la Consiliul de Miniştri. Deocamdată nu au fost făcute publice astfel de ra-
poarte şi nu există o pagină �eb oficială a Comisiei Naţionale sau altă sursă care să prezinte 
activităţile sale de analiză, cercetare şi monitorizare. 

În Ianuarie 2005, Comisia Naţională Antitrafic a ţinut a doua întrunire, adoptând Strategia 
Naţională Antitrafic. Totuşi, până la sfârşitul anului, Comisia nu a avut întruniri sistematice, 
nu a pus bazele unui secretariat funcţional şi nu a format comisiile regionale antitrafic pre-
văzute în strategia naţională.

În 2005 şi 2006, Guvernul a aprobat Programul Naţional pentru combaterea şi prevenirea 
traficului de fiinţe umane şi protecţie a victimelor. Programul cuprinde măsuri instituţio-
nale, implicarea structurilor administrative în prevenirea TFU şi protecţia victimelor. Pentru 
implementarea Programului sunt desemnate 17 instituţii guvernamentale, dintre care 8 
ministere. Cu ele colaborează şi alte agenţii naţionale şi internaţionale cum ar fi OIM-Sofia, 
Ministerul Muncii şi Politicii Sociale, Ministerul Justiţiei, cel al Educaţiei şi Ştiinţei şi Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Copilului.

Agenţia de Stat pentru Protecţia Copilului (ASPC) este singura instituţie care operează în 
domeniul protecţiei copilului împotriva TFU. Agenţia a adoptat un Plan Naţional de Acţi-
uni împotriva exploatării sexuale a copiilor. Obiectivele principale includ sporirea gradu-
lui de conştientizare a opiniei publice privind exploatarea sexuală a copiilor, dezvoltarea 
de mecanisme preventive, îmbunătăţirea calificării personalului şi sensibilizarea publicului 
faţă de această problemă. În vederea protecţiei, Planul Naţional al Agenţiei de Stat pentru 
Protecţia Copilului este preocupată de armonizarea legislaţiei naţionale cu standardele in-
ternaţionale şi îmbunătăţirea măsurilor de protecţie a drepturilor copiilor victime. Aceste 
obiective sunt urmărite prin:

� Amendamentul la Codul de procedură penală (CPP);
� Asigurarea confidenţialităţii mărturiei victimelor (înregistrărilor);
� Respectarea dreptului copiilor de a se afla într-un loc sigur pe perioada investigaţiei; 
� Crearea de mecanisme, inclusiv financiare, pentru repatrierea copiilor nedoriţi. 

Planul prevede capitole speciale privind informarea şi cooperarea internaţională pentru 
crearea unor legături şi a unui schimb de informaţii între instituţiile responsabile. Planul sta-
bileşte, de asemenea, postul de Coordonator Naţional, ale cărui activităţi sunt coordonate 
de Ministerul de Interne şi conducătorul ASPC. 
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Comentariimentarii

� Comisia Naţională are o arie mare de competenţă, însă nu funcţionează cum ar tre-
bui. Mai exact, nu a fost alocat un buget special pentru construirea de adăposturi, 
centre şi comisii. Nu a fost acordat nici un fel de ajutor pentru astfel de centre create 
de ONG-uri, nici pentru prevenirea TFU în 2005. De fapt, după mai mult de doi ani de 
la intrarea în vigoare, Legea nu a fost implementată, iar Comisia Naţională există mai 
mult pe hârtie.

� Nu a fost încă soluţionată problema coordonării efective a cooperării şi schimbului de 
informaţii între toate instituţiile şi organizaţiile implicate în implementarea Progra-
mului Naţional. 

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor

 Documentele oficiale prevăd o serie întreagă de măsuri. Programul Naţional vizează înfi-
inţarea de comisii antitrafic la nivel local în cadrul infrastructurii municipalităţii. Conform 
Programului, nu sunt alocate fonduri speciale pentru comisiile municipale, iar resursele fi-
nanciare pentru comisiile locale trebuie colectate din proiecte. 

Al doilea Capitol al Programului vizează prevenirea TFU şi sporirea gradului de conştienti-
zare privind TFU. El include asemenea măsuri ca educaţia specială în şcoli, instruirea ofi-
ţerilor de poliţie şi juriştilor care lucrează direct cu victimele TFU, precum şi a ofiţerilor 
consulari de la ambasadele Bulgariei. De asemenea, sunt vizate distribuirea de materiale 
publicitare şi iniţierea unor campanii de informare publică. Al treilea şi al patrulea Capitol 
al Programului prevăd educarea şi instruirea personalului, precum şi protecţia, reabilita-
rea şi reintegrarea victimelor TFU. 

Cele mai de succes iniţiative din ultimii trei ani au fost duse la bun sfârşit de organizaţii pre-
cum OIM în cadrul unui proiect finanţat de USAID, de ONG-uri, precum de Fundaţia “Nadia”, 
Asociaţia “Burgas”, Asociaţia “Animus”, “Care” Bulgaria, Asociaţia DEMETRA şi de alte organi-
zaţii locale care au avut ca scop instruirea poliţiei, sectorului judecătoresc şi a autorităţi-
lor locale.

Organizaţiile menţionate, împreună cu “Face to Face” şi cu Alianţa Femeilor pentru Dezvol-
tare, au organizat programe în şcoli atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, dar şi cursuri 
şi discuţii între tineri. În timpul acestor evenimente atenţia a fost acordată în special necesi-
tăţii dezvoltării abilităţilor de prevenire a traficului de copii. 

Cooperarea internaţională este una dintre principalele practici pentru dezvoltarea abili-
tăţilor. Vizitele de studiu şi seminarele de pregătire au fost organizate de agenţii şi orga-
nizaţii americane, olandeze şi ONG-uri, dar şi de Iniţiativa Balcanica ACTA împotriva TFU şi 
corupţiei etc. O varietate de materiale informative destinate prevenirii au fost elaborate şi 
editate de OIM, Animus şi alte ONG-uri menţionate deja.
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Comentarii

� Din cauza lipsei unei cooperării şi coordonării efective între toate instituţiile implicate 
în implementare, Programul Naţional nu a fost implementat integral.

� Guvernul ar trebui să ia măsuri concrete privind creşterea capacităţii de protecţie a 
victimelor prin a se asigura că toate Comisiile antitrafic sunt stabilite şi susţinute.

� O preocupare cardinală este lipsa resurselor financiare având în vedere că toate acti-
vităţile menţionate sunt suportate în principal de bugetele ONG-urilor din resursele 
alocate proiectelor.

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

Deocamdată nu există mecanisme specifice privind cercetarea, monitorizarea, analiza şi 
raportarea numărului de persoane traficate. Comisia Naţională pentru combaterea TFU 
coordonează şi controlează implementarea politicii naţionale antitrafic, în timp ce comisiile 
locale ar trebui să acţioneze la nivel local. Legea cere atât Comisiei Naţionale, cât şi celor 
locale să întocmească rapoarte anuale. 

Rapoartele pregătite de Ministerul de Interne se axează în principal pe combaterea crimei 
organizate. Aceste rapoarte nu sunt oficiale şi nu au fost disponibile publicului. Numai 
ONG-urile, în principal cele menţionate anterior, au coordonat cercetările, analizele şi mo-
nitorizările prezente în rapoarte. O cercetare recentă a fost susţinută de Fundaţia Bulgară de 
Studiu a Genurilor şi de Agenţia de sondaj MBMD. Aceasta urmărea identificarea problemelor 
curente în procesul de prevenire a TFU cu scopul exploatării sexuale şi prostituării, făcând 
referire, de asemenea, la cererea de servicii sexuale. Ea a concluzionat că implementarea 
legii la nivelul prevederii este ineficientă. Activitatea instituţiilor de stat în domeniul TFU 
este şi ea considerată nesatisfăcătoare.

Comentarii

� Guvernul ar trebui să asigure consolidarea datelor cu privire la TFU pentru a separa 
statisticile privind răpirea străinilor de cele referitoare la TFU.

� Nici un raport anual nu a fost făcut public până acum, chiar dacă, în definitiv,  Comi-
sia Naţională nu are un site oficial sau altă modalitate de vizualizare a activităţilor de 
monitorizare, cercetare şi analiză. 

C. Cooperare şi relaţionare la nivel naţional şi regional

Iniţiativele guvernamentale pentru cooperare regională în cadrul UE s-au axat mai mult pe 
combaterea crimei organizate şi a migraţiei ilegale, decât pe protecţia victimelor TFU. 

În contrast, reţelele ONG, asemenea “La Strada”, împreună cu Asociaţia “Animus”, au pus 
accent pe protecţia victimelor. Coaliţia ONG-urilor Împotriva Traficului de Femei (CATW) 
şi Femei Europene în acţiune de Lobby (EWL) implementează un proiect de prevenire fi-
nanţat de Guvernul SUA şi cel al Suediei. Filiala bulgară a EWL este coordonată de Fundaţia 
Bulgară de Studiu a Genurilor (FBSG). 

Reţeaua Balcanică a Drepturilor Omului (RBDO), sub coordonarea BGRF, este activă în 
dezvoltarea şi implementarea programelor de prevenire. 
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Reţeaua ARIADNE, o reţea nou înfiinţată, coordonată de Centrul Apărării Drepturilor Omu-
lui din Grecia, are ca obiectiv îmbunătăţirea unei strânse cooperaţii nu numai între ONG-uri-
le regionale, dar şi între ONG-uri, guverne şi organizaţii interguvernamentale în domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU. 

D. Mobilizarea resurselor

Nu există un buget special alocat de Guvernul Bulgariei ONG-urilor. Totuşi, instituţiile gu-
vernamentale se bazează pe activităţile ONG-urilor, atât din punct de vedere al conştienti-
zării şi prevenirii TFU, cât şi al serviciilor oferite victimelor. De aceea, ONG-urile din Bulgaria 
sunt susţinute financiar de donatori străini, asemenea USAID, Fondul Global pentru Femei, 
ambasadele străine din Bulgaria, alte mici donaţii etc. 

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi în particular, Oficiul OSCE 
pentru instituţiile Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), sunt în fruntea eforturilor in-
ternaţionale de combatere şi prevenire a TFU. Misiunile din teren ale OSCE, joacă un rol vital 
în susţinerea eforturilor antitrafic în ţările gazdă. 

Alţi actori activi sunt: Consiliul Europei şi Agenţiile NU, incluzând Oficiul Naţiunilor Unite al 
Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, UNICEF,  Fondul Naţiunilor Unite pentru Po-
pulaţie, Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi, Fondul Naţiunilor Unite Program pentru Femei, 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Institutul Internaţional de Cercetare a Crimei 
şi Justiţiei Interregionale al Naţiunilor Unite şi Oficiul Naţiunilor Unite împotriva Crimei şi 
Drogurilor. Printre alte organizaţii se mai numără: Organizaţia Internaţională a Muncii, Cen-
trul Internaţional de Dezvoltare a Politicilor Migraţioniste şi EUROPOL. Rolul acestora nu 
este atât financiar, cât de a influenţa politica împotriva TFU din Bulgaria. Principalul sponsor 
care a susţinut OIM-Sofia în ultimii 3-4 ani a fost USAID.

 O altă sursă financiară este Programul Danez împotriva TFU pus în aplicare în special de 
agenţii internaţionale şi ONG-uri mai ales în Belarus, Moldova şi Ucraina. Componenta re-
gională a Programului a inclus, de asemenea, Bulgaria şi România. Obiectivul Programului 
este să susţină autorităţile naţionale, OIM şi ONG-urile în contracararea TFU prin măsuri de 
prevenire/ajutorare, protecţie/asistenţă şi prin fortificarea legislaţiei. În plus, în perioada 
2005-2006, Bulgaria s-a aflat printre cele 12 ţări care au primit asistenţă în lupta împotriva 
TFU în urma unei iniţiative comune  Statele Unite - Suedia. Guvernele SUA şi al Suediei au 
contribuit financiar la un proiect de prevenire, gestionat de Coaliţia împotriva Traficului de 
Femei şi de “Femei Europene în acţiune de Lobby”.

Comentarii 

Dacă Guvernul nu va asigura susţinere financiară din bugetul naţional actvităţii ONG-
urilor, iniţiativele menţionate şi realizările actuale vor fi întrerupte, experienţa acumulată 
fiind pierdută. Vor avea de suferit victimele TFU, care mizează pe serviciile ONG-urilor.erdută. Vor avea de suferit victimele TFU, care mizează pe serviciile ONG-urilor..

I I I .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

Guvernul Bulgariei a adoptat în 2005-2006 două Programe Naţionale Antitrafic. Progra-
mele s-au suprapus, iar activităţile incluse în programul din 2005, dar neimplementate încă, 
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sunt transferate în 2006. Majoritatea activităţilor din 2006 sunt programate pentru decem-
brie 2006, fapt ce îi va permite Guvernului să le amâne pentru 2007. Deseori Guvernul a 
declarat că iniţiativele de prevenire ţintesc grupurile vulnerabile, incluzând copiii străzii, 
pentru a le oferi servicii de educaţie, psihologice şi de plasare a acestora în custodie pro-
tectoare. Totuşi, nu există o strategie specială pentru susţinerea şi integrarea femeilor în 
câmpul instruirii şi în viaţa economică. 

Un număr semnificativ de programe de prevenire şi conştientizare au fost implementate 
de către ONG-uri. Proiectul de prevenire susţinut de Coaliţia Împotriva Traficului de Fe-
mei şi de Femei Europene în acţiuni de Lobby tinde să combată TFU în scopul exploatării 
sexuale, făcând referire la violenţa împotriva femeilor, cererea serviciilor pe care acestea le 
oferă şi la legăturile dintre prostituţie şi TFU. În fiecare ţară din Sud-Estul Europei implicată 
în Proiect au fost organizate campanii speciale de monitorizare şi informare. Violarea drep-
turilor social-economice ale femeilor şi fetelor tinere reprezintă cauza principală a traficării 
şi prostituării. 

O altă iniţiativă ce urmărea prevenirea TFU a fost implementată de Reţeaua Balcanică de 
ONG-uri pentru Drepture Omului (RBDO). Reprezentanţii membrilor RBDO din 6 ţări din 
Balcania, aflaţi sub coordonarea RBDO, au iniţiat un sondaj pentru identificarea cazurilor 
de TFU a celor mai vulnerabile grupuri, a legăturilor dintre TFU şi serviciile sexuale plătite 
şi a modurilor de îmbunătăţire a cooperării dintre ONG-uri şi instituţiile guvernamentale. 
Sondajul efectuat în Bulgaria arată că tinerele femei bulgare cu vârsta cuprinsă între 18 şi 
24 ani sunt motivate să treacă graniţele pentru oferte bune de locuri de muncă gen chelner, 
au-pairs şi dansatoare în ţările din Centrul şi Vestul Europei. În locul acestor munci, ele sunt 
obligate să presteze servicii sexuale pentru clienţi. Tendinţa arată că un număr în creştere 
de fete foarte tinere prestează asemenea servicii în Bulgaria. Majoritatea cazurilor sunt le-
gate de TFU extern şi intern. 

Comentarii

� Comisia Naţională nu este eficientă şi nu poate coordona implementarea programe-
lor menţionate. 

� Până acum nu a fost stabilită o cooperare efectivă între instituţiile guvernamentale şi 
ONG-uri în domeniul prevenirii, educaţiei şi a activităţilor de creştere a gradului de 
conştientizare a opiniei publice. 

� Guvernul trebuie să-şi direcţioneze eforturile astfel încât să îmbunătăţească situaţia 
economică în special a grupurilor vulnerabile şi să ia măsuri de garantare a securităţii 
în muncă şi a protecţiei sociale.

� Strategiile de prevenire ar trebui să fie pe termen lung şi să tindă spre a reduce sărăcia, 
spre dezvoltarea structurilor sociale şi să ofere oportunităţi economice femeilor şi 
fetelor.

b. Protecţie şi asistenţă

OIM-Sofia este principala agenţie de referire care asistă victimele bulgare la revenirea în 
Bulgaria şi cetăţenii străini repatriaţi din Bulgaria. Organizaţia susţine numai victimele ce 
sunt de acord să participe la programul de repatriere. Guvernul Bulgariei a adoptat o 
prevedere specială prin care acordă victimelor TFU rezidenţă şi permise de muncă, în timp 
ce participă la procedurile juridice de combatere a TFU.
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Bulgaria are un centru de criză în Sofia, condus de Asociaţia Animus, ce oferă posibilităţi 
limitate de acomodare de până la 8 zile pentru victimele violenţei domestice şi TFU. În pro-
vincie mai sunt încă 3 centre cu capacitate limitată. Singurul refugiu exlusiv pentru victime-
le TFU este administrat de Biroul OIM-Sofia. În Sofia, Asociaţia Animus răspunde 24 de ore 
la linia telefonică pusă la dispoziţia victimelor. Alte linii telefonice cu capacitate limitată 
sunt, de asemenea, puse la dispoziţie de către ONG-uri. 

Linia Fierbinte SOS este cel mai cunoscut şi accesibil program pentru supravieţuitorii vio-
lenţei. Liniai Fierbinte SOS oferă singura oportunitate anonimă pentru sprijin psihologic şi 
înţelegere. Acest serviciu este potrivit femeilor care trăiesc în violenţă, dar care nu sunt încă 
pregătite să facă paşi în schimbarea acestui lucru, femeilor care au observat primul semn de 
violenţă domestică şi necesită consultanţă şi femeilor victime ale violenţei ce au nevoie de 
asistenţă în luarea unor decizii. Linia Fierbinte are o bază de date cu structuri specializate de 
asistenţă pe care femeile le pot folosi pentru a obţine ajutor. Într-o situaţie de criză, urmă-
rind un incident recent, consultanţii LF SOS dezvoltă un plan de securitate şi trimit femeia 
la Unitatea de Urgenţă sau la altă instituţie adecvată. Asociaţia “Animus”, Asociaţia “Demetra” 
şi alte ONG-uri sunt specializate în susţinerea de cursuri de dezvoltare a abilităţilor potenţi-
alelor organizaţii ce vor să ofere servicii victimelor TFU. 

C. Incriminarea

Conform Raportului Departamentului de Stat al SUA din 2004, Guvernul a raportat în acel 
an 7 condamnări şi 27 de acuzaţii pentru cazuri suspectate de TFU, în conformitate cu noile 
prevederi ale Codului penal. În timpul perioadei de raportare, Serviciul Naţional de Investi-
gare a redactat un manual metodologic pentru investigarea cazurilor de TFU care a fost, de 
asemenea, distribuit poliţiei. Ulterior, Guvernul a raportat aproape 900 de sentinţe pentru 
acuzaţii legate de TFU, incluzând prostituţia forţată, împingerea spre prostituţie şi contra-
banda cu persoane. Treizeci şi patru de verdicte pentru TFU au fost anunţate în 200512. Mo-
mentan nu există date valabile referitoare la dezvoltarea programelor de facilitare a acuzării 
traficanţilor.

Chiar dacă înalţi oficiali ai Guvernului şi-au exprimat public opinia asupra TFU şi nu există 
dovezi referitoare la implicarea Guvernului în activităţi de TFU, la nivel instituţional, oficiali 
ai legii au fost raportaţi ca fiind implicaţi în corupţia legată de TFU13. Notabil este că, în 2004, 
Serviciul Procuraturii şi Serviciul Procuraturii Militare au făcut un număr semnificativ de 
acuzaţii anticorupţie, din care au rezultat peste 100 de condamnări pentru infracţiuni comi-
se de oficiali. În acelaşi an, Guvernul Bulgariei a extins campania anticorupţie şi a focalizat 
atenţia acesteia pe corupţia la nivel înalt (printre oficialităţi). 

În noiembrie 2004, Guvernul Bulgariei a adoptat Legea protecţiei martorilor care are ca 
obiect de activitate asigurarea nevoilor şi respectarea drepturilor victimelor TFU. Această 
lege asigură măsuri speciale de protecţie a victimelor şi familiilor lor ce cooperează cu auto-
rităţile în investigarea şi judecarea traficanţilor. Guvernul a raportat câteva cazuri în care au 
fost implementate aceste măsuri de protecţie. Ministerul de Interne a identificat şi asistat 
474 victime ale TFU, în 2004.

12 Raportul privind traficul de fiinţe umane şi imigratia ilegală în B&H pentru 2006.Raportul privind traficul de fiinţe umane şi imigratia ilegală în B&H pentru 2006.
13 Idem.Idem.
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Comentarii

� Guvernul ar trebui să-şi arate intenţia de a contracara complicitatea în cazurile de TFU 
prin acţiuni judecătoreşti viguroase şi prin condamnări.

� Semne clare de corupţie au fost descoperite. Câţiva ofiţeri ai legii şi alte autorităţi gu-
vernamentale, inclusiv autorităţile locale şi oficialii obişnuiţi au facilitat TFU. Totuşi nu 
s-au descoperit evidenţe ale complicităţii oficialilor. Oficialii au acceptat deseori mită 
pentru a ignora TFU, iar unii dintre ei puteau fi mai implicaţi. Cei implicaţi în facilitarea 
TFU erau de nivel scăzut din punct de vedere al poziţiei de conducere, cel mai des 
oficiali din mediul rural sau vamal insuficient plătiţi.*

* Reprezentanţii FBSG au îndoieli asupra deosebirii cazurilor de corupţie, între cele mai putin grave şi cele de la nivel înalt.

I V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I 

Iniţiativele luate în principal de ONG-uri urmăresc nu numai organizarea de campanii şi 
activităţi de succes, ci şi stabilirea unei strânse cooperări între autorităţile locale şi naţionale 
pentru a dezvolta strategiile şi acţiunile comune. Printre cele mai de succes acţiuni de creş-
tere a gradului de conştientizare publică şi prevenire sunt:

� Cooperarea Public-Privat pentru Prevenirea TFU şi a Exploatării Sexuale a Minori-
lor în Industria Turismului şi Transporturilor. Proiectul este implementat ca un efort 
comun de către Fundaţia “Animus”, Agenţia de Stat pentru Protecţia Copilului, ONG-ul 
Australian “Respect” - Institutul pentru Turism Integrativ şi Dezvoltare şi de Organiza-
ţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)/Biroul Activităţilor Economice şi de 
mediu. Acesta tinde spre a introduce o nouă abordare în combaterea TFU şi exploatarea 
sexuală a copiilor, prin introducerea Codului de Conduită pentru Prevenirea TFU şi a 
Exploatării Sexuale a Copiilor în Turism, în industria transporturilor şi turismului din Bul-
garia. Codul Bulgariei este o parte a unui efort susţinut în toată lumea. El a fost elaborat 
în baza Codului de Conduită pentru Protecţia Copilului faţă de Exploatarea Sexuală în 
Turism şi Transporturi, cuprins în programul ”Încetării Prostituţiei Copilului, Porno-
grafiei cu Copii şi Traficului de Copii pentru Scopuri Sexuale” (ECPAT), care este susţi-
nut de UNICEF şi de Organizaţia Turismului Lumii. Reprezentanţii Guvernului sectorului 
neguvernamental şi cel privat au luat parte la acest proces.

� Ministerul Afacerilor Interne şi câţiva parlamentari ai celei de-a 40-a Adunări Naţionale 
au propus public legalizarea prostituţiei. Fundaţia Bulgară de Studiu a Genurilor a res-
pins ideea şi a iniţiat trimiterea unei scrisori deschisă Ministerului, care să fie difuzată de 
media. În această scrisoare, susţinută de Asociaţia Femeilor Europene, au fost expuse 
argumente împotriva legalizării prostituţiei. În 2006 ONG-urile au organizat o conferin-
ţă internaţională şi mai multe întâlniri ale parlamentarilor bulgari cu reprezentanţi ai 
anumitor instituţii, prin care se urmărea motivarea unei dezbateri publice care să ia în 
considerare rezultatele eventualei legalizări a prostituţiei. Majoritatea ONG-urilor repre-
zentate de femeile bulgare au declarat că legalizarea prostituţiei ar fi un cadou pentru 
proxeneţi, traficanţi şi că, datorită transformării acestei afaceri într-una legală, industria 
sexului ar deveni una prosperă pentru întreprinzătorii din acest domeniu. Legalizarea 
prostituţiei şi industria sexului promovează TFU în scopul exploatării sexuale. În acest 
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context, ONG-urile reprezentate de femeile bulgare au reuşit pentru prima dată să pro-
voace o dezbatere publică a problemei privind prostituţia şi legăturile dintre prostituţie 
şi TFU. În consecinţă, instituţiile publice au fost avertizate privind legalizarea prostituţie, 
în timp ce atenţia lor s-a axat pe nevoia unei implementări reale şi efective a legislaţiei 
TFU.

V .  D E F I C I E N Ţ E

� Lipsa informaţiilor oficiale (date, tendinţe, cercetări, rezultatele analizelor) puse la dis-
poziţia publicului. Singura sursă publică este Raportul Naţional asupra Drepturilor Omu-
lui şi a TFU al Departamentului de Stat al Naţiunilor Unite. Nici măcar OIM Bulgaria nu 
oferă statistici publicului. Aceasta învăluieşte în ceaţă problema TFU şi limitează/împie-
dică munca ONG-urilor. 

� Lipsa suportului guvernamental susţinut acordat ONG-urilor în lupta împotriva TFU. 
Instituţiile bulgare au început să muncească în direcţia realizării unei cooperări susţi-
nute între ONG-uri. Aceasta se reflectă în munca ONG-urilor, luând în considerare că 
fără suport susţinut şi obiective şi acorduri pe termen lung nu se pot atinge rezultate 
semnificative, ci doar o muncă fragmentată şi fără perspective pe termen lung. 

� Absenţa unei strânse colaborări între organizaţii/instituţii guvernamentale şi neguver-
namentale şi lipsa de coordonare între instituţii şi ONG-uri. 

� Lipsa educaţiei privind TFU în şcoli. 

� Lipsa instruirilor speciale pentru jurnalişti. Mass media nu este suficient folosită în com-
baterea TFU.

� Lipsa procedurilor eficiente de monitorizare la nivelul prevenirii, acuzării şi protecţiei. 

� Lipsa unei reţele naţionale mass-media şi a unor organizaţii guvernamentale şi negu-
vernamentale ce luptă împotriva TFU. 

� Lipsa site-urilor �eb şi a forumurilor destinate schimbului de expertize profesionale, 
informaţii şi sfaturi destinate victimelor.

� Lipsa oportunităţilor pe piaţa muncii pentru fete şi tinere femei. 

� Lipsa programelor şi strategiilor de reintegrare.

V I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Următoarea listă de recomandări este dată luând în considerare deficienţele şi concluziile 
conţinute în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

� Implementarea legislaţiei, în special în 2005, poate fi considerată săracă în ciuda acor-
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durilor formale cu standardele internaţionale şi cu mecanismul guvernamental pentru 
combaterea TFU. Structurile nou introduse asigură ONG-urilor oportunităţi clare de par-
ticipare la prevenirea, combaterea TFU şi la susţinerea şi reabilitarea victimelor. De ace-
ea, ONG-urile pot dezvolta o mai puternică abordare a drepturilor omului. Din păcate, 
Guvernul nu a propus susţinerea consistentă a acestui proiect.

� Pentru a implementa într-un mod cât mai eficient acţiuni comune şi a promova coope-
rări strânse ar trebui organizate sesiuni comune sau particulare de pregătire a poliţiei, 
procurorilor şi ONG-urilor. Instruirea specială a ofiţerilor de poliţie asupra drepturilor 
victimelor are o mare importanţă. Ar trebui să se recurgă la o abordare interdisciplinară 
şi de împuternicire, iar ONG-urile ar trebui să aibă acelaşi rol ca şi instituţiile guverna-
mentale.

� Este important să antrenezi membrii armatei şi delegaţiile păcii asupra TFU.

� Ţintind spre elaborarea unei strategii preventive eficiente împotriva TFU şi spre anali-
zarea mecanismelor de traficare şi exploatare sexuală folosite de grupurile ce practică 
crima organizată, ar trebui organizate studii de cercetare şi expertiză. 

� Sondaje speciale ar trebui realizate pentru a se axa pe aspectele cererii şi ofertei.

� Ar trebui realizate mai multe schimburi de informaţii şi de bune practici între ONG-uri, 
lucrători sociali şi alte organizaţii ce lucrează cu victimele din ţările de origine, destinaţie 
şi tranzit.

� Rolul principal al ONG-urilor necesită recunoaştere, suport financiar şi ajutor în efortu-
rile de sporire a gradului de conştientizare publică. ONG-urile ar trebui împuternicite să 
ia în subordine şi alte activităţi legate de TFU.

� Ar trebui asigurat suport financiar semnificativ pentru toate organizaţiile ce se confrun-
tă cu TFU. 

� În domeniul prevenirii ar trebui elaborată o strategie naţională cuprinzătoare, punân-
du-se accent pe drepturi sociale, educaţie, sănătate, ocupaţie, piaţa muncii şi oportuni-
tăţi economice, eradicarea sărăciei, etc. 

� Campaniile de creştere a conştientizării publice trebuie să reprezinte o activitate obiş-
nuită, nu o activitate organizată din când în când în unele zone. 

� Victimele TFU trebuie recunoscute ca victimele unor crime serioase şi să obţină accesul 
la o gamă variată de servicii, precum adăpost, suport legal şi îngrijire medicală. Nevoile 
speciale ale copiilor şi femeilor trebuie recunoscute.

� Ar trebui să existe mai multe linii telefonice destinate victimelor, acestea fiind folosite 
ca surse independente de informare, consiliere şi sfătuire pentru victimele TFU.
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R

ACTA Iniţiativa Balcanică împotriva TFU şi Corupţiei

ARIADNE Reţeaua de ONG-uri împotriva TFU în SE-ul şi E-ul Europei

ASPC Agenţia de Stat pentru Protecţia Copilului

CATW Coaliţia împotriva TFU

CP Codul penal

CPP Codul de procedură penală

FbSG Fundaţia Bulgară de Studiu a Genurilor

EWL Femeile Europene în acţiune de Lobby

FYROM Fosta Republică Iugoslavă Macedonia

MbMD Agenţie de sondaj

MO Monitorul Oficial

NU Naţiunile Unite

ODIHR Oficiul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului 

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

RbDO Reţeaua Balcanică de ONG-uri pentru Drepturile Omului

TFU Traficul de fiinţe umane

UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii

USAID Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională
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C R O A Ţ I A

I .   I N T R O D U C E R E 

Republica Croaţia se învecinează la Nord-Vest cu Slovenia, la Nord-Est cu Ungaria, Serbia, cu 
Bosnia şi Herţegovina la Nord şi Sud, cu Muntenegru şi cu Marea Adriatică la Vest. Croaţia 
este calea de trecere a migranţilor dinspre Est spre Vest. În afară de poziţia geografică ce o 
face potrivită pentru migraţie, Croaţia, ca şi alte ţări din Sud-Estul Europei, a trecut printr-o 
tranziţie de ordin social, politic şi economic, în timp ce războiul a aprofundat instabilitatea 
sa politică şi lipsa unei infrastructuri legale şi tehnice. Acestea au facilitat apariţia aşa-numi-
tului “Coridor Balcanic“, folosit de migranţi şi traficanţi ca fiind un mediu favorabil TFU. 

Înainte de mijlocul anilor `90, principala rută a migraţiei era prin Ungaria. În ultimii ani s-a 
recurs la noi rute ce conduceau spre Croaţia prin Bosnia şi Herţegovina şi din Croaţia spre 
Slovenia sau peste mare, de pe coasta Croaţiei spre Italia. Alte rute comune vin din Munte-
negru spre regiunea Dubrovik şi din Serbia spre Croaţia/Slovenia.

În timpul primei jumătăţi a anilor `90, atât personalul internaţional şi militar intern, cât şi 
elita politică şi economică au beneficiat de pe urma TFU. În a doua jumătate a anilor `90, 
TFU s-a extins pe spaţiul croat, afacerile traficanţilor fiind localizate în oraşele turistice şi în 
bazele militare. La sfârşitul anilor ’90 au apărut schimbări semnificative în ceea ce priveşte 
aspectele organizaţionale şi cele operaţionale în Croaţia.

Din punct de vedere al tipurilor TFU, 
Croaţia este mai mult o ţară de tranzit, 
dar, conform evidenţelor actuale,14 
ea devine o ţară de destinaţie. Din 41 
de victime identificate din iulie 2002 
până la sfârşitul lui 2005 în Croaţia, 25 
erau cetăţeni străini, iar 12 autohtoni, 
fapt ce dovedeşte că Croaţia este 
o sursă a TFU. Croaţia este, de ase-
menea, o ţară care experimentează 
creşterea TFU (TFU intern). 

Datorită naturii înşelătoare şi periculoa-
se a TFU, este dificilă constatarea unui 
număr exact de persoane traficate, în 
special femei şi minori traficaţi pentru 
exploatare sexuală. Este, de asemenea, dificil să urmăreşti dezvoltarea structurii TFU. 

14 Raportul anual privind combaterea TFU, bazat pe statistici oficiale. Raportul anual privind combaterea TFU, bazat pe statistici oficiale. 
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Comentarii

Elementele cheie şi evidenţa aproximativă, colectate de OIM Zagreb permit susţinerea 
următoarelor observaţii:: 

� Schemele TFU includ TFU naţional, prin care femeile sunt traficate în interiorul şi în 
afara Bosniei şi Herţegovinei, în Croaţia fiind folosită în special o tactică de evitare a 
detectării de către poliţie, dar şi o schemă flexibilă destinată acomodării la cererile 
periodice. 

� TFU se dezvoltă ca o operaţiune de sezon pe baza turismului internaţional. 
� Femeile traficate sunt din ce în ce mai exploatate sexual în apartamente, sub supra-

vegherea proxeneţilor sau aşa-numiţilor “iubiţi”. 
� Se observă un număr în creştere de femei tinere ce vin în Croaţia cu viză de turist prin 

agenţii care se oferă să le ajute să se mărite în Croaţia. 
� Numărul permiselor de muncă pentru muncitorii străini veniţi să muncească în 

Croaţia a crescut semnificativ în ultimii 7 ani. 
� Numărul minorilor neînsoţiţi văzuţi ca potenţiale victime sau deja victime ale TFU 

este în continuă creştere.. 
� Înfruntându-se cu lipsa dansatoarelor autohtone, proprietarii cluburilor de noapte 

aduc dansatoare, în principal, din ţări Est-Europene..

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A. Legislaţia naţională

Republica Croaţia a ratificat Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale orga-
nizate şi Protocolul adiţional privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de 
persoane, în special femei şi copii. Urmărind ratificarea, instituţiile naţionale au început ar-
monizarea cadrului legislativ naţional prin Convenţia şi Protocolul ONU menţionate. Deşi 
armonizarea nu este încă relevantă, amendamentele din iulie 2004 la Codul penal au mar-
cat un semnificativ progres al cadrului legislativ pentru protecţia victimelor TFU, condam-
narea traficanţilor şi co-organizatorilor crimei. Mai precis, Ministerul de Interne a emis “In-
strucţiuni asupra procedurii de reglementare a rezidenţei victimelor TFU“, îmbunătăţind 
măsurile de protecţie a acestora prin recunoaşterea statutului lor. Totuşi, din moment ce 
victimele TFU nu sunt menţionate ca beneficiare în nici o lege, cadrul legal adecvat şi preve-
derile specifice încă încorporate în legislaţia naţională au scopul de a îmbunătăţi protecţia 
şi asistenţa victimelor TFU. În afară de dispoziţia menţionată, un şir de alte acte normative 
creează un cadru legislativ corespunzător pentru protecţia victimelor TFU: Actul protecţiei 
martorilor, Actul procedurilor criminale, Actul azilului, Actul legal de răspundere a persoa-
nelor criminale, Legea Curţii Juvenile. 

Croaţia a semnat şi ratificat Convenţia ONU privind Drepturile Copilului. Aderarea Croaţiei 
la această Convenţie nu este, totuşi, menţionată în Actul migranţilor, fapt ce nu reglează 
deloc problema copiilor victime ale TFU. În timp ce copiii, în general, sunt îndreptăţiţi să 
aibă acces la educaţie, dreptul nu este momentan garantat copiilor aflaţi într-o situaţie de 
migraţie ilegală sau ca victime ale TFU. Credem că vulnerabilitatea socială a copiilor trebuie 
luată în vedere prin încorporarea prevederilor specifice legale ce reflectă protecţia inte-
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reselor minorilor şi prin stabilirea de instituţii specializate pentru asistenţă şi protecţie a 
minorilor străini15 neînsoţiţi. 

b. Planul Naţional de Acţiuni

La sfârşitul anilor ’90 şi începutul lui 2000, startul atacului împotriva infracţiunilor trafic de 
fiinţe umane a fost dat de organizaţiile internaţionale şi a fost continuat cu precădere de 
OIM şi câteva ONG-uri naţionale. Rezultatele cercetărilor ONG-urilor/OIM “Traficul de femei şi 
copii în scopul exploatării sexuale”, “Un studiu de evaluare: gravitatea problemei şi nevoia de a 
combate TFU în Croaţia” au servit ca bază pentru dezvoltarea politicii naţionale şi, după pu-
blicarea acestora în anul 2002, Guvernul croat a plasat lupta împotriva TFU pe lista priorită-
ţilor. În iulie 2002 a fost instituit Comitetul Naţional pentru suprimarea TFU, iar în noiembrie 
2002 a fost adoptat primul “Plan Naţional de Acţiuni” pentru suprimarea TFU. În decembrie 
2004 Guvernul croat a adoptat “Strategia naţională pentru suprimarea TFU pe anii 2005-
2008”. Planul include o introducere şi următoarele capitole: cadrul legislativ, asistenţa şi 
protecţia victimelor, prevenirea, instruirea, cooperarea şi coordonarea activităţilor interna-
ţionale. Planul anual operaţional este pregătit şi conceput pe baza Strategiei Naţionale. Prin 
intermediul Comitetului Naţional a fost înfiinţată un Subgrup pentru suprimarea  traficului 
de copii şi un “Plan Naţional pentru combaterea traficului de copii” pe doi ani, adoptat în 
octombrie 2005, având următoarele componente: cadrul legislativ, identificarea victimelor, 
detectarea, judecarea şi sancţionarea autorilor TFU, asistenţa şi protecţia victimelor, preve-
nirea, instruirea, coordonarea activităţilor şi cooperarea internaţională. 

C. Acorduri bilaterale

Croaţia a semnat 23 de Acorduri de Readmisie cu următoarele ţări: Albania, Austria, Bosnia 
şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Estonia, Franţa, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Un-
garia, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Norvegia, Polonia, România, Slovacia, Slove-
nia, Serbia şi Muntenegru, Suedia şi un Acord de Readmisie ce cuprinde ţările Beneluxului: 
Belgia, Olanda şi Luxemburg. Întârzie semnarea (sau sunt în negocieri) Acordurilor similare 
cu Spania, Ucraina şi Cipru. Republica Croaţia a iniţiat de asemenea demararea negocierilor 
în acest sens cu Moldova. Acordurile au fost semnate şi ratificate înainte ca Croaţia să aplice 
modele ale UE, acum urmând a fi amendate şi adoptate corespunzător.  

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L  

A. Dezvoltarea capacităţilor 

Până în 2002, în afara de OIM, nici o altă organizaţie internaţională sau neguvernamentală 
nu se manifestă sistematic în combaterea TFU din Croaţia. Între 2000 şi 2002 au fost iniţiate 
activităţi de combatere a TFU în încercarea de a uni toţi partenerii naţionali relevanţi. Sco-
pul uniunii a fost de a asigura stabilitatea instituţiilor naţionale prin dezvoltarea instituţio-
nală a capacităţilor, aceasta făcându-i pe partenerii naţionali capabili să asigure servicii de 
combatere a TFU. 

Astfel, în 2002, instituţiile naţionale şi ONG-urile au arătat un interes sporit faţă de TFU, fapt 
demonstrat prîntr-un număr de întruniri, seminare, instruiri, vizite de studiu şi conferinţe 

15  Republica Croaţia a câştigat statutul de candidat în UE în iunie 2004 şi a iniţiat sesiuni de negociere cu UE în octombrie 2005. 
S-a stabilit că legislaţia naţională trebuie să fie perfect adaptată la cea europeană (Acquis Communautaire). 
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internaţionale organizate de Ministerul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale, Ministerul de Interne, 
Biroul Guvernamental pentru Drepturile Omului şi ONG-uri. Conferinţe regionale şi sesiuni 
de “instruire a instructorilor” sunt susţinute regulat de către oficiali politici croaţi, ale căror 
declaraţii sunt frecvent discutate, iar jurnaliştii sunt din ce în ce mai interesaţi de acest fe-
nomen. Toate acestea sunt, de asemenea, rezultatul programelor de instruire şi a vizitelor 
de studiu organizate pentru ofiţeri de poliţie, procurori de stat, judecători, lucrători sociali, 
jurnalişti şi ONG-uri. 

OIM şi Departamentul Crimei Organizate a Ministerului de Interne au dezvoltat şi imple-
mentat un program de instruire pe mai multe nivele pentru ofiţerii de poliţie specializaţi 
în crima organizată, folosit ca model pentru viitoarele instruiri în combaterea TFU. OIM, 
în cooperare cu ONG-ul “Centrul Croat de Lege pentru personalul diplomatic şi consu-
lar”, implementează, de asemenea, acelaşi tip de program de instruire pentru poliţiştii de 
frontieră. 

Programele de instruire destinate judecătorilor şi procurorilor au fost realizate ca făcând 
parte din Programul Pactului de Stabilitate “Implementarea Modulelor de Instruire a Jude-
cătorilor şi Procurorilor împotriva TFU”. Programele de instruire în zona rurală au fost orga-
nizare de Ministerul de Justiţie şi ONG-urile naţionale.

ONG-urile au, de asemenea, un rol activ în programele de instruire dedicate lucrătorilor 
sociali, psihologilor, studenţilor şi activiştilor ONG. Unsprezece ONG-uri au înfiinţat reţeaua 
anti-trafic “PETRA”. Cu siguranţă şi alte ONG-uri sunt active în implementarea activităţilor de 
combatere a TFU. Activanţii ONG-urilor au participat şi la instruiri internaţionale, seminarii 
şi vizite de studiu. 

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

În anul 2001-2002 OIM Zagreb, în parteneriat cu organizaţia naţională neguvernamentală 
“Centrul pentru studierea tranziţiei şi a societăţii civile” a condus prima cercetare pe teren 
cu scopul de a determina structura, dimensiunea şi nivelul traficului de fiinţe umane în 
Croaţia. Până atunci problema a fost ignorată sau chiar negată de către instituţiile naţi-
onale şi guvernamentale. Rezultatele cercetărilor au servit ca bază pentru dezvoltarea 
unor politici naţionale de combatere a TFU. În 2004 OIM a condus cercetarea “TFU în ochii 
tinerilor din Croaţia”, ce a stat la baza dezvoltării educaţiei preventive împotriva TFU în 
licee. Aceste două studii au fost singurele cercetări întreprinse în Croaţia până la momen-
tul respectiv.

Comitetul Naţional pentru suprimarea TFU este principalul organism responsabil pentru 
implementarea şi coordonarea activităţilor de combatere a TFU ce sunt în concordanţă cu 
Planul Naţional de Acţiune. Biroul Guvernamental al Drepturilor Omului joacă rol de Secre-
tariat al Comitetului Naţional, pregăteşte sesiuni şi asigură implementarea concluziilor şi 
activităţilor. Şeful Oficiului este tot un coordonator al Comitetului Naţional. Coordonatorul 
Naţional este ales de către Guvernul Croaţiei şi are rolul de a coordona şi monitoriza imple-
mentarea PNA. La sfârşitul fiecărui an, Biroul Guvernamental al Drepturilor Omului pregă-
teşte raportul anual care urmează a fi aprobat de Guvern. 

Comentarii 

Momentan se resimte lipsa mecanismelor independente de monitorizare a programelor 
de combatere a TFU şi analizelor continue a tendinţelor şi structurilor TFU .
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C. Cooperare şi relaţionare la nivel regional şi naţional

Îmbunătăţirea cooperării internaţionale este un proces actual, iar toţi partenerii naţionali 
participă activ la un numeros şir de iniţiative antitrafic internaţionale şi regionale cum ar fi 
seminare, instruiri, întruniri, vizite de studiu şi reţele. 

 În 2003, Coordonatorul Naţional Croat a iniţiat întâlniri regulate a coordonatorilor naţionali 
pentru a discuta despre cele mai bune alternative şi pentru a îmbunătăţi cooperarea regio-
nală. Din păcate această iniţiativă regională a eşuat. 

Ministerul de Interne a menţinut o permanentă legătură de cooperare cu forţele de ordine 
din regiune, precum şi la nivel internaţional cu INTERPOL, EUROPOL şi Centrul Regional 
SECI pentru combaterea crimei organizate. 

ONG-urile naţionale au cooperat, de asemenea, cu ONG-urile regionale şi sunt participanţi ac-
tivi în reţelele regionale şi internaţionale de ONG-uri care luptă împotriva TFU. ONG-urile din 
regiune au origanizat reţeaua regională ACTA pentru a monitoriza şi înfrunta corupţia şi TFU.

D. Mobilizarea resurselor

Comitetul Naţional pentru suprimarea TFU este compus din reprezentanţii tuturor institu-
ţiilor guvernamentale relevante, ONG-urilor naţionale şi media, în timp ce OIM a semnat 
un Memorandum de Înţelegere cu Biroul Guvernamental al Drepturilor Omului, oferindu-i 
acestuia un statut consultativ. Preşedintele Comitetului Naţional este delegatul Primului-
Ministru, iar Coordonatorul Naţional este şeful Biroului Guvernamental pentru Drepturile 
Omului. Biroul Guvernamental Croat pentru Drepturile Omului este privit ca Secretariat 
al Comitetului Naţional şi coordonează activităţile instituţiilor competente în combaterea 
TFU, din Croaţia. Cu scopul de a fi mai eficient şi a se axa pe problemele legate de cazurile 
specifice, Coordonatorul Naţional a înfiinţat Echipa Operaţională. Echipa Operaţională se 
comportă ca mâna de lucru a Comitetului Naţional, având 20 de membri. Echipa Operaţio-
nală susţine întâlniri în fiecare lună, face schimb de informaţii şi încearcă să rezolve situaţii 
legate de asistenţa şi protecţia victimelor. 

Peste 20 de ONG-uri implementează diferite activităţi antitrafic. Unsprezece dintre ele par-
ticipă la reţeaua naţională de ONG-uri PETRA. Deşi mai multe ONG-uri au implementat pro-
iecte antitrafic în domeniu, doar membrii reţelei PETRA sunt şi membrii Comitetului Naţio-
nal.  

Comentarii

� Deşi Guvernul Croaţiei asigură finanţarea instituţiilor guvernamentale (Ministere şi 
Birouri) pentru lupta împotriva TFU, efortul nu este încă suficient, iar programele se 
bazează pe finanţările preluate de la donatorii internaţionali. 

� Lipsa cooperării între ONG-uri se soldează cu un impact scăzut asupra societăţii, cu 
relaţii de comunicare slabe şi lipsa încrederii pe care acestea le-o inspiră victimelor.

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

În ultimii 5 ani, mai multe iniţiative antitrafic au fost lansate de OIM, Biroul Guvernului pen-
tru Drepturile Omului şi de câteva ONG-uri naţionale pentru a construi o infrastructura îm-



50

potriva TFU şi pentru a îmbunătăţi caracterul operaţional al acesteia prin asistenţă, protecţie 
şi sistem de referire îmbunătăţite şi grad ridicat de conştientizare asupra pericolului TFU.

A. Prevenire şi conştientizare

Încă din 2003, Biroul Guvernului pentru Drepturile Omului, Ministerul de Interne, Crucea 
Roşie Croaţia, ONG-uri şi OIM au realizat câteva campanii mass-media de informare a popu-
laţiei, dovedind că prevenirea şi sporirea conştientizării sunt paşi importanţi pentru com-
baterea TFU. De asemenea, au avut loc mai multe campanii conduse de ONG-uri locale, 
publicul ţintă fiind adolescenţii. 

A fost pus la dispoziţia publicului un telefon SOS  0800 77 99 valabil pe tot teritoriul Croa-
ţiei, ca parte a procesului de conştientizare, iniţiat de OIM şi Biroul Guvernamental pentru 
Drepturile Omului. Linia telefonică SOS este gratuită şi funcţionează 24 ore cu ajutorul a trei 
ONG-uri situate în Vukovar, Zagreb şi Split. 

Ministerul Ştiinţei, Educaţiei şi Sportului a recunoscut necesitatea instruirii copiilor ca măsură 
de prevenire. În cooperare cu OIM, Ministerul a elaborat şi introdus în programa şcolară un 
modul educaţional antitrafic. În cadrul programelor de educaţie preventivă, pe parcursul ani-
lor şcolari 2004-2005 şi 2005-2006 prioritate a fost acordată combaterii traficului. În anul şco-
lar 2005-2006, în cadrul proiectului regional al OIM privind educaţia antitrafic, a fost introdus 
un modul educaţional antitrafic în programa şcolilor primare. Şase ONG-uri naţionale au fost 
autorizate să ţină cursuri în cadrul cooperării destinate revizuirii programei şcolare. 

b. Protecţie şi asistenţă

Protecţia şi asistenţa victimelor au fost implementate pas cu pas prin dezvoltarea abilită-
ţilor necesare, de către instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale, până la 
realizarea unui Sistem Naţional de Referire, un sistem pentru protejarea şi identificarea 
victimelor TFU. Sistemul de referire prevede ca un ofiţer de poliţie să fie activ 24 de ore şi, 
în plus, ca 26 de poliţişti să vină din diverse zone ale ţării pentru a lua interviuri preliminarii. 
Mai mult, OIM, ce coordonează programul de asistenţă, informează membrii echipei mobile 
asupra necesităţii de a obţine identificări oficiale şi de a asigura acomodarea şi asistenţa 
victimelor TFU. Aceste echipe mobile sunt constituite din membrii Crucei Roşii din Croaţia 
şi alţi membrii calificaţi ai altor ONG-uri pregătiţi să răspundă cât mai repede, să protejeze şi 
să asiste victimele în 4 regiuni diferite ale Croaţiei. 

Odată identificate, victimele sunt duse la un adăpost (gestionat de ONG) sau unul din cele 
3 centre de recepţie temporară (gestionate de Crucea Roşie a Croaţiei), localizate la adrese 
secrete, unde primesc următoarele tipuri de asistenţă: medicală, psihologică, juridică, de 
reintegrare (documente de transport, permisii de rezidenţă) şi de protecţie. Întoarcerea în 
condiţii de siguranţă este asigurată pentru cei ce vor să se întoarcă voluntar. Comitetul Naţi-
onal pune bazele metodelor de identificare, protecţie şi asistenţă a victimelor TFU, prîntr-un 
set de protocoale ce includ: Protocolul asupra Detectării şi Ingrijirii Victimelor, Instrucţiuni 
pentru Intervievarea Migranţilor ce au Statut Ilegal şi a Altor Persoane ce Sunt Suspectate 
a Fi Victime ale TFU şi Regulile de Procedură în Adăposturi. Luând în considerare faptul că 
Legea Străinilor prevede eliberarea unui permis de rezidenţă temporară (Art. 37) oricărei 
persoane care are un motiv justificat de şedere, Ministerul de Interne a eliberat în 2004 “In-
strucţiuni privind procedeele de stabilire a rezidenţei victimelor TFU”. Aceste instrucţiuni speci-
fice şederii temporare a victimelor TFU includ o perioadă de gândire (reflecţie) şi permis de 
rezidenţă pentru 1 an, cu posibilitatea de prelungire indiferent dacă victimele colaborează 
sau nu cu autorităţile acuzării. 
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 În ultimii ani, ONG-urile naţionale şi CRC, în cooperare cu OIM au ajutat 41 de victime prin 
stabilirea de adăposturi şi de centre de prevenire. 29 dintre cele 41 de victime (sau 71%) 
erau de naţionalitate străină (Bosnia şi Herţegovina 4, Maroc 1, Cameron 1, Moldova 6, 
România 5, Rusia 1, Slovacia 1, Serbia şi Muntenegru 4, Ucraina 4, fără cetăţenie 1), iar 12 
erau de naţionalitate croată (29%). 

Majoritatea victimelor erau femei adulte între 18 şi 25 ani.

Analiza caracteristicilor victimelor a arătat tendinţa că persoanele tinere, sub 18 ani, să fie 
exploatate. Şapte dintre cele 41 de victime ale TFU asistate (17%), erau minori neînsoţiţi 
(MN).



52

Patru dintre cele 41 victime ale TFU identificate erau bărbaţi, dintre care unul era un bătrân 
handicapat forţat să cerşească, iar alţi 3 erau exploataţi prin muncă. 

Statistica realizată pe genuri pe durata mai multor ani arată în felul următor:

În ceea ce priveşte tipul de exploatare, cele mai multe victime (49%) au fost exploatate 
sexual. Unele victime au trecut prin experienţa ambelor tipuri de exploatere: sexuală şi prin 
muncă, iar unii au fost exploataţi numai prin muncă.

Tipul de exploatare Sexuală Prin 
muncă

La comiterea 
delicvenţelor Combinată N/A

20 5 2 10 4

Repatrierea a fost organizată pentru 28 de victime ale TFU. Procesul a inclus eliberarea de 
documente pentru transport, în cooperare cu ambasadele ţărilor de origine, taxa de rein-
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stalare (în numerar) şi organizarea repatrierii voluntare a victimelor de către OIM. Minorii şi 
persoanele bolnave au fost însoţiţi de personalul OIM pe tot parcursul călătoriei.

Conform datelor disponibile,16 din ce în ce mai multe femei croate aplică pentru slujbe 
în Europa de Vest. În această situaţie, femeile devin victime ale TFU, fiind forţate să se 
prostitueze sau să fure, cerşească, etc. Doar 5 din cele 12 victime de naţionalitate croată 
au fost trimite către OIM şi parteneri ONG şi au participat de bună voie la programul de 
reintegrare. 

Conform PNA, Ministerul Croat al Sănătăţii şi Asistenţei Sociale (MSAS) este instituţia res-
ponsabilă pentru protecţia şi asistenţa victimelor TFU, dar nu are capacitatea de a adminis-
tra activităţile destinate combaterii TFU. 

Comentarii 

� Deşi Echipa Operaţională pentru suprimarea TFU condusă de Coordonatorul Naţi-
onal şi compusă din anumiţi prestatori de servicii organizează întâlniri regulate cu 
scopul de a îmbunătăţi asistenţa, atât expertiza MSAS, cât şi capacităţile sale tehnice 
şi financiare trebuie îmbunătăţite.

C. Incriminarea 

Un important element al combaterii TFU este crearea unei legislaţii potrivite pentru atinge-
rea acestui scop. Acesta este recunoscut de grupul de experţi CE împotriva TFU, care declară 
că “o abordare complexă asupra TFU trebuie să se axeze pe pedepsirea traficanţilor sau a ce-
lor ce se folosesc de serviciile oferite de aceştia”. Fără nici o îndoială, pedepsirea traficanţilor 
nu numai că trimite un mesaj clar altor infractori – că afacerile lor criminale vor fi pedepsite,  
dar câştigă, de asemenea, încrederea victimelor în sistemul judiciar şi dorinţa de a depune 
mărturie împotriva traficanţilor. 

Republica Croaţia a adoptat un cadru legislativ adecvat şi, în conformitate cu Codul penal, 
traficanţii ar trebui condamnaţi la închisoare pe o perioadă de la 1 la 10 ani, iar dacă exploa-
tează un copil sau un minor,17 ar trebui să primească pedeapsa cu închisoarea pe o perioadă 
de minimum 5 ani. 

16 Statisticile naţionale oficiale. Statisticile naţionale oficiale.
17 Din perspectiva legislaţiei croate, copilul are vârsta până la 14 ani, minorul foarte tânăr are între 14 şi 16 ani, iar minorul-ado- Din perspectiva legislaţiei croate, copilul are vârsta până la 14 ani, minorul foarte tânăr are între 14 şi 16 ani, iar minorul-ado-

lescent are între 16 şi 18 ani. 
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Comentarii 

Pe lângă o legislaţie adecvată, este indicată supravegherea implementării legii şi compa-
rarea rezultatelor ultimelor sentinţe aplicate pentru infracţiuni. Când comparăm numărul 
de victime ale TFU cu cel al condamnărilor oentru TFU, putem concluziona că numărul 
de condamnări este mult mai mic decât numărul de victime raportate. 

2002 2003 2004 2005

Victime 7 8 19 7

Condamnări 1 2 4 6

Din păcate, până în prezent, a fost raportat un singur verdict final asupra unui caz de TFU 
şi condamnat la închisoare un singur făptaş, pe o durată de 9 ani. 

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I

� Ministerul Afacerilor Interne şi OIM au implementat un proiect educaţional de 16 luni de 
combatere a TFU. Grupul ţintă era un grup de 26 de poliţişti de pe tot teritoriul Croaţiei, 
specializaţi în crima organizată. Acest proiect avea ca scop principal atât îmbunătăţirea 
cunoştinţelor teoretice şi a aptitudinilor practice conform standardelor UE, cât şi obţi-
nerea sensibilităţii necesare pentru a aplica aceste cunoştinţe în îndatoririle lor zilnice şi 
de a folosi informaţiile câştigate la nivel local. Instructorii erau experţi internaţionali din 
Italia, Belgia, Germania şi Interpol. În funcţie de subiectele dezbătute în cadrul progra-
melor de instruire, reprezentanţi ai altor instituţii au fost invitaţi să participe: procurori 
de stat, judecători, activişti ai ONG-urilor şi alţi reprezentanţi ai diferitelor ministere. Pe 
lângă aceste prezentări, metodele de instrucţie au inclus: munca în echipa, asistenţa 
supervizată pentru începători, simulări ale situaţiilor reale. Rezultatele proiectului sunt: 
instruirea a 26 de experţi şi instructori, crearea unei reţele a ofiţerilor de poliţie, o coope-
rare mai bună între sectoare şi parteneri, producerea de materiale promoţionale pentru 
MAI transferul continuu de cunoştinţe, prin intermediul unor seminarii specializate, că-
tre poliţişti. De asemenea, acest model educaţional a fost recunoscut la nivel internaţi-
onal şi apoi a servit ca model de creare a materialelor de instrucţie pentru investigatorii 
specializaţi în combaterea TFU, în regiunea vestică a balcanilor, prin intermediul proiec-
tului regional CARDS/CARPO.

� Prima campanie de informare publică a fost înfiinţată în 2002-2003 având sloganul “Tra-
ficul de fiinţe umane este realitatea noastră. Haide să-l oprim!”. Linia SOS naţională 
a fost înfiinţată în cadrul campaniei. Contactul direct cu cetăţenii a fost promovat, astfel 
fiind influenţaţi oamenii din toate regiunile ţării, îmbunătăţite relaţiile dintre denomina-
tiunile crestine şi întărite cooperările dintre partenerii ce luptă pentru combaterea TFU. 
Campania a susţinut noi iniţiative, încurajând tinerii să se implice şi motivând oamenii 
să vorbească în public despre acest fenomen. Conform a două sondaje de opinie, cam-
pania a contribuit direct la creşterea gradului de informare a 15 % din populaţie asupra 
formelor de TFU. Campania a fost premiată la GOLDEN BELL, ca fiind cea mai cuprinză-
toare şi inovatoare campanie socială a anului 2003.

� În Croaţia a fost recunoscut că cea mai bună modalitate de a preveni TFU este de a 
informa prin sistemul educaţional. Materiile de combatere a TFU, din programa şcolilor 
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primare şi liceelor au fost create de către experţii OIM şi ai Ministerului Ştiinţei, Edu-
caţiei şi Sportului. Pentru a se asigura succesul proiectului, un grup de profesori a fost 
instruit pentru a putea transmite informaţiile antitrafic colegilor. În ultimii doi ani şcolari, 
prioritatea a fost dată subiectului antitrafic. Ministerul a adaptat obiectivele educaţio-
nale, conţinutul şi abordarea pedagogică la nevoile elevilor, pe diferite clase de vârste. 
În consecinţă, obiectivele au avut în vedere, în principal, atât recunoaşterea pericolelor 
şi riscurilor, cât şi îmbunătăţirea abilităţilor de luare a deciziilor şi de adoptare a com-
portamentului potrivit în aceste situaţii. Lucrând în şcoli, educatorii au participat, de 
asemenea, la creşterea sensibilităţii părinţilor, gardienilor şi a comunităţii locale asupra 
acestei probleme. Importanţa includerii ONG-urilor în procesul educării studenţilor a 
fost recunoscută, iar Ministerul a autorizat 6 ONG-uri pentru a se ocupa, de asemenea, 
sesiuni de instruire, folosindu-se de materiale actualizate şi aprobate. 

� O femeie identificată ca victimă a TFU, în septembrie 2003, căreia i-au fost acordate, în 
afara asistenţei iniţiale, adăpost, ajutor legal, medical şi psihologic, a decis singură să de-
pună mărturie împotriva traficanţilor. Dispoziţiile pentru stabilirea rezidenţei victimelor 
nu fuseseră încă date de Minister, iar Legea în vigoare la timpul respectiv nu prevedea 
posibilitatea legalizării statutului ei. Totuşi, Departamentul Problemelor de Control şi 
Administrative din cadrul Ministerului de Interne a legalizat situaţia femeii în Croaţia şi 
i-a acordat un “permis de rezidenţă pentru un an”. 

V I .  D E F I C I E N Ţ E

� Există deficienţe ale mecanismelor de analiză, monitorizare, raportare şi schimb de in-
formaţii.

� Există carenţe în legislaţia naţională privind ajutorul acordat victimelor TFU, acestea 
nefiind menţionate ca beneficiare în vreo lege (Actul străinilor, Legea privind ajutorul 
social şi medical).

� Chiar dacă au existat progrese semnificative în schimbarea Codului penal, eforturile în 
domeniul acuzării vinovaţilor au fost prea puţine, esenţiale în lupta cu TFU. Judecătorii 
şi procurorii nu sunt încă destul de conştienţi sau pregătiţi pentru a implementa Legea 
şi, cu atât mai puţin pentru a finaliza cazurile şi a condamna traficanţii.

� Chiar dacă problemele privind TFU au atins un nivel mai ridicat în agenda guvernamen-
tală, măsurile efective în domeniul creării şi armonizării coordonării inter-instituţionale, 
rămân inadecvate pentru a face faţă cu succes tuturor provocărilor. 

� Există deficienţe în coordonarea între agenţii şi în interiorul acestora, precum şi în coo-
perarea şi schimbul de informaţii între ONG-uri şi instituţiile guvernamentale. 

� Există deficienţe în coordonarea între agenţii şi în interiorul acestora, precum şi în coo-
perarea şi schimbul de informaţii între ONG-uri şi instituţiile guvernamentale.

� Calitatea asistenţei şi protecţiei victimelor TFU plasate în centre conduse de instituţii 
guvernamentale se află la un nivel sărac.

� Deşi Ministerul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale a pus problema Protocolului privind deter-
minarea condiţiilor de sănătate a victimelor traficate şi a tratamentului medical aplicat 
acestora, serviciile medicale pentru victimele TFU sunt oferite ad-hoc.

� Legile naţionale nu reglementează problema minorilor traficaţi sau a minorilor străini 
neînsoţiţi, fapt pentru care drepturile lor fundamentale, cum ar fi instruirea, nu sunt 
garantate. 
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� Nu există centre specializate pentru victimele minore ale TFU, atât pentru cei străini, cât 
şi pentru autohtoni, aceştia fiind cazaţi în prezent în centrele destinate unor activităţi 
sociale. Lucrătorii sociali nu sunt instruiţi şi nici sensibili la aceste probleme şi nu cola-
borează cu ONG-urile, furnizori de servicii profesionale victimelor TFU. Este dificil atât 
pentru asistenţii sociali, cât şi pentru victimele TFU să relaţioneze eficient, în special da-
torită diferenţelor în cultura şi limba acestora. Nu există măsuri speciale care să satisfacă 
nevoile sociale ale minorilor străini, victime ale TFU. 

� Nu există măsuri speciale care să promoveze integrarea străinilor, nici reintegrarea victi-
melor TFU întoarse în ţară.

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Următoarea listă de recomandări este dată luând în considerare deficienţele şi concluziile 
conţinute în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

� Actul străinilor ar trebui amendat conform cerinţelor UE ptivind migraţia şi conform lip-
surilor identificate. Prevederile legale specifice combaterii traficului de fiinţe umane ar 
trebui introduse după cum urmează: 1) procedura de reglementare a permisielor de 
rezidenţă a victimelor traficului de fiinţe umane; 2) asistenţa legală acordată victimelor  
traficului în sala de judecată; 3) subzistenţa victimelor; 4) asistenţa socială şi medicală; 
5) siguranţa şi securitatea de bază; 6) programe de integrare (instruiri vocaţionale, ori-
entare culturală şi socială, cursuri de limbi străine); 7) întoarcerea în siguranţă în ţară a 
victimelor. 

� Este necesară introducerea în Actul străinilor a unor prevederi legale specifice care să 
aibă în vedere protecţia intereselor minorilor şi a minorilor neînsoţiţi. 

� Mecanismul independent de monitorizare trebuie stabilit pentru a îmbunătăţi imple-
mentările activităţilor împotriva TFU.

� Cooperările intersectoriale şi cele dintre instituţiile guvernamentale şi dintre instituţiile 
guvernamentale şi ONG-uri ar trebui fortificate. 

� Dezvoltarea abilităţilor instituţiilor guvernamentale ar trebui susţinută pentru a asigura 
o mai bună impunere a legii.

� Sunt necesare viitoare sesiuni de instruire a tuturor celor ce lucrează în domeniul com-
baterii TFU (poliţişti, judecători, procurori, personalul consulatului, asistenţi sociali, 
ONG-uri).

� Viitoare sesiuni de instruire a ONG-urilor sunt necesare pentru a descoperi şi stabili o 
reţea de ONG-uri coordonată şi eficientă.

� Este nevoie urgentă de înfiinţarea unui cămin pentru minorii victime ale TFU, spre a li se 
oferi asistenţă şi protecţie profesionale (mediu familial sănătos, educaţie, îngrijire medi-
cală şi psihologică, reprezentare legală adecvată). 
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� Este necesar ca victimele TFU să aibă acces la serviciul medical din toată Croaţia, unde 
sunt stabilite echipele mobile şi centrele de reabilitare.

� Se resimte nevoia unor programe specializate de reintegrare a victimelor TFU, acestea 
incluzând căminele, consultanţa familială, instruirea vocaţională, locurile de muncă şi 
asistenţa pe termen lung şi implică urmărirea şi monitorizarea fiecărui caz în parte. 
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L I S T A   A b R E V I E R I L O R

ACTA  Acţiunea Anticorupţie şi Antitrafic

CARDS  Program finanţat de UE: Asistenţă Comunitară pentru Reconstruire, 
 Dezvoltare şi Stabilizare

CARPO Proiectul Regional al Poliţiei 

CRC Crucea Roşie a Croaţiei

CT Combaterea TFU

IG Instituţie guvernamentală

MSAS Ministerul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale

MAI Ministerul Afacerilor Interne

MN Minori neînsoţiţi

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

PNA Planul Naţional de Acţiuni

SECI Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei

TP Traficul de persoane

TFU Traficul de fiinţe umane 

VT Victimele traficulu 

UE Uniunea Europeană
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R E P U B L I C A  M A C E D O N I A
1 8

I .  I N T R O D U C E R E

Republica Macedonia este o ţară continentală mică, poziţionată în inima Peninsulei Bal-
canice. Ţara a trecut printr-o perioadă lungă de tranziţie, caracterizată prin sărăcirea unui 
mare segment al populaţiei. Instabilitatea zonei datorată războaielor recente din Balcani şi 
situaţia de tranziţie, care subminează climatul favorabil investiţiilor, a contribuit la o creş-
tere a nesiguranţei sociale. Regimul de vize strict impus, care s-a văzut simţit prin limitarea 
mobilităţii persoanelor şi bunurilor, a adăugat încă un element negativ condiţiilor generale 
nefavorabile ale ţării. Corupţia este o altă problemă serioasă care subminează eforturile de 
combatere a TFU.

 Republica Macedonia este considerată a fi un drum de întâlnire pentru traficanţii de dro-
guri, de arme şi fiinţe umane pe ruta Balcanică. În ultimii 4 ani, traficanţii de fiinţe umane 
au devenit liderii activităţii criminale în ţară. Percepţia Macedoniei ca o ţară de tranzit şi 
de destinaţie a traficului internaţional de femei s-a schimbat treptat. În prezent, Republica 
Macedonia este considerată a fi o sursă de tranzit şi, într-o măsură nesemnificativă, ţară de 
destinaţie pentru femeile şi copii traficaţi în scopuri de exploatare sexuală.19 Pe deasupra, trafi-
cul intern este recunoscut ca parte a problemei, dar Guvernul neagă această ipoteză. 

Nivelul ridicat al sărăciei şi şomajului sunt cele mai importante motive din cauza cărora 
tinerii luptă pentru oportunităţile de a pleca din ţară. Nivelul scăzut al educaţiei şi lipsa 
informaţiilor îi fac să devină victime aproape sigure ale TFU. Potrivit datelor oferite de OIM, 
756 de victime ale TFU au fost identificate, asistate şi repatriate în ţările lor în ultimii 4 ani 
(12% fiind copii).20 Potrivit aceloraşi statistici, majoritatea victimelor (un procent neaşteptat, 
de 90%) nu ştiau că vor fi victime ale abuzurilor sexuale.

Conform analizelor făcute de Ministerul de Interne, majoritatea victimelor traficate au intrat 
ilegal în ţară sau au fost mutate prin intermediul reţelelor de migraţie ilegală. Potrivit surse-
lor Ministerului de Interne, victimele vin din două centre de recrutare: Chişinău (Moldova) 
şi Odessa (Ucraina). De acolo, ei sunt transportaţi într-un centru de colectare din Timişoara. 
Destinaţia lor este, de obicei Grecia, Turcia, Orientul Mijlociu, Boznia şi Herţegovina, Kosovo 
şi Vestul Macedoniei. 

18 Autorii folosesc numele constituţional al ţării lor. Autorii folosesc numele constituţional al ţării lor.Autorii folosesc numele constituţional al ţării lor.. 
19  Raportul privind TFU, elaborat de Biroul de Monitorizare şi Combatere a TFU, 5 iunie, 2006, http://���. state. gov/g/tip/rls/

tiprpt/2006/65989. htm 
20  Conform OIM, grupul victimelor TFU asistate în Centrul Tranzit din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia  era format după cum 

urmează: 47. 99% (359) proveneau din Moldova; 30. 61% (229) din România; 10. 96% (82) din Uraina; 3. 88% (29) din Bulgaria; 
0. 26% (2) din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia; unele victime proveneau din alte ţări balcanice şi din ţări ale Fostei Uniuni 
Sovietice. Majoritatea victimelor asistate - 60. 96% aveau între 18 – 24 ani; 62. 56% erau singuri; 59. 62% erau fără copii şi 34. 
09% erau părinţi. (Una dintre victime era un băiat cu vârsta cuprinsă între 14 şi 17 ani). 



60

Republica Macedonia îşi contruieşte treptat o politică cuprinzătoare şi o reţea de instituţii 
pentru combaterea TFU. În orice caz, eforturile au fost mai ales îndreptate spre probleme-
le traficului de femei în scopul exploatării sexuale21. Rapoartele recente ale UNICEF, OSCE, 
Departamentul de Stat al Naţiunilor Unite şi ale altor Organizaţii Internaţionale şi ONG-uri, 
dezvăluie TFU prin şi din Macedonia22 ca fiind o problemă urgentă ce nu trebuie neglijată 
de Guvern. 

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A. Legislaţia naţională

Migraţia ilegală este reglementată în legislaţia naţională de către Legea privind Trecerea 
Frontierei şi Migraţia în apropierea Frontierei23, precum şi de Legea privind Migraţia şi Reziden-
ţa Străinilor.24

TFU a fost recunoscut ca un act criminal odată cu adoptarea Legii schimbării şi amendamen-
telor asupra Codului Penal al Macedoniei25. Prevederile legale asupra TFU (418-a) au fost re-
definite în 200426 şi învinovăţesc recrutarea, transportul, transferul, găzduirea sau primirea 
de copii cu scopul de a-i folosi la munca forţată, în interiorul sau în afara graniţelor. De ase-
menea, exploatarea include prostituţia, munca forţată, sclavia sau practicile similare scla-
viei şi traficul de organe. În urma revizuirii, au fost introduse pedepse severe pentru autorii 
acestor crime, precum şi confiscarea mijloacelor folosite la săvârşirea crimei/infracţiunii. 

Legea introduce două noi articole: Traficarea migranţilor (Art. 418-b)27 şi Organizarea unui 
grup sau încurajarea comiterii TFU şi a contrabandării migranţilor (art 418-c)28. O nouă lege 
pentru protecţia martorilor a fost, de asemenea, adoptată în 2005. Prostituţia nu este 
un act criminal, ci o ofensă la adresa administraţiei. Medierea privind prostituţia (Art. 191) 
aduce sancţiuni împotriva unei persoane ce recrutează, instigă, stimulează sau împinge pe 
cineva la prostituţie sau împotriva unei persoane ce atrage o persoană către altă persoană 
în scopul prostituţiei.

b. Acorduri bilaterale

Dorind să contribuie la dezvoltarea relaţiilor bilaterale, Guvernul Macedoniei a semnat 
acorduri de cooperare în lupta împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de 

21 Impus în special tinerelor fete provenite din fosta Uniune Sovietică şi celor ce obişnuiau să aparţină grupului de state socialiste 
(Moldova, România, Rusia, Belarus, Ucraina şi Bulgaria). 

22 Din păcate, în prezent nu dispunem de informaţii referitoare la întinderea, numărul şi caracteristicile traficului de copii, femei 
şi bărbaţi în şi din Macedonia. Există o cercetare în desfăşurare asupra traficului intern, condusă de Asociaţia “For Happy Chil-
dhood” ( Pentru o copilarie fericită) şi susţinută de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei. Rezultatele finale vor fi publicate 
la sfârşitul lunii Septembrie. Datele iniţiale arătau că fenomenul chiar există. O altă cercetare este “Research on Trafficking în 
Children” (Cercetare asupra Traficului de Copii) condusă de Institutul pentru Muncă şi Politică Socială şi susţinută de UNICEF. 

23 Gazeta Oficială a Republicii Macedonia Nr. 36/92, 66/92, 26/93 şi 45/02.Gazeta Oficială a Republicii Macedonia Nr. 36/92, 66/92, 26/93 şi 45/02. 
24 “ Gazeta Oficială a Republicii Macedonia”. Nr. 36/92, 66/92, 26/93 şi 45/02. Gazeta Oficială a Republicii Macedonia”. Nr. 36/92, 66/92, 26/93 şi 45/02.”. Nr. 36/92, 66/92, 26/93 şi 45/02. 
25 Gazeta Oficială a Republicii Macedonia Nr. 04/02.Gazeta Oficială a Republicii Macedonia Nr. 04/02. 
26 Legea privind schimbările şi amendamentele aplicate Codului Penal (Gazeta Oficială a Republicii Macedonia Nr. 04/02)Legea privind schimbările şi amendamentele aplicate Codului Penal (Gazeta Oficială a Republicii Macedonia Nr. 04/02)
27 Articolul 418 (b) “Migranţii de contrabandă” prevede sancţiuni aplicabile persoanelor care, folosind forţa sau ameninţări seri-

oase asupra corpului sau chiar a vieţii unei alte persoane, prin răpire, fraudă, abuz de putere sau prin acţiunea de a profita de 
slăbiciunea altei persoane, transportă ilegal migranţi peste graniţă, dar şi persoanelor care produc, achiziţionează sau deţin 
paşapoarte false cu asemenea intenţii. 

28 Articolul 418 (c) penalizează organizarea “unui grup, unei bande sau a altor legături cu intenţia de a comite TFU şi contraban-
dă cu migranţi”. Acest articol prevede şi o exceptie; dacă un membru al grupului se retrage din grup înainte de a comite o 
crimă ca membru sau în numele grupului, acesta este absolvit de orice vină. 
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narcotice, migraţia ilegală şi alte acte criminale cu Albania, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, 
România, Slovenia, Franţa, Ucraina, Confederaţia Suedeză şi Regatul Norvegiei.

Ţinta acestor acorduri este de a îmbunătăţi cooperarea în prevenirea şi condamnarea crimei 
organizate. Acordurile prescriu o comunicare directă între Ministerul de Interne şi Poliţie.

Pe baza Acordurilor menţionate mai sus, au fost semnate documente ca: Protocolul Stabi-
lirii Direcţiilor şi Modulelor de Cooperare în Domeniul Controlului Vamal şi de Prevenire a 
Migraţiei ilegale între Ministerul de Interne al Republicii Macedonia şi ministerele relevante 
ale Bulgariei, Albaniei şi Greciei. Cooperarea vamei cu ţările învecinate este bazată pe acor-
duri bilaterale internaţionale ce au în vedere o anumită zonă de cooperare. Ulterior, s-au 
realizat uniuni între instituţiile competente împotriva TFU, pentru a coopera pe o anumită 
zonă de interes aflată în statele ce au semnat acordul.

Cooperarea cu ţările învecinate este, de asemenea, menţinută prin întruniri variate, regu-
late sau ad-hoc, în timpul cărora au loc discuţii şi se găsesc soluţii pentru diferite tipuri de 
probleme ce pot apărea în cooperarea cu autoritatile vamale. În particular, cooperarea cu 
ţările învecinate este după cum urmează:

În baza Acordului de Stabilizare şi Asociere a Macedoniei cu Uniunea Europeană29, a fost 
ridicată problema semnării unui Acord de Reintegrare cu UE, la Prima Întrunire a Consiliului 
de Stabilizare şi Asociere a UE cu Republica Macedonia. Ar trebui notat, de asemenea, că 
Republica Macedonia a semnat Acorduri de Reintegrare cu următoarele state: Albania, Bul-
garia, Italia, Confederaţia Suedeză, Slovenia, Franţa, Slovacia, Croaţia, România, Germania 
şi Ungaria. 

C. Planul Naţional de Acţiuni

Programul Naţional pentru combaterea TFU şi migrare ilegală este momentan politica de 
bază anti-trafic. El exprimă conformitatea Macedoniei cu principiile Protocolului de la Paler-
mo şi cu scopul lui de a dezvolta şi implementa o campanie naţională.

Programul Naţional adoptat în 2002, este compus din şase părţi: activităţile legale30, acţi-
unile preventive31, asistenţa şi ajutorul oferite victimelor TFU32, repatrierea şi reintegrarea 
victimelor33, instruirea personalului34 şi coordonarea activităţilor de către Uniunea Comba-
terii Traficului de Fiinţe Umane (sub conducerea Departamentului poliţiei criminalistice al 

29 Capitolul VII – Justiţie şi Afaceri Interne, Articolul 76Capitolul VII – Justiţie şi Afaceri Interne, Articolul 76
30 În particular, schimbările şi amendamentele Codului penal aplicate cu scopul de a îmbunătăţi legislaţia naţională şi de a crea o 

bază legală pentru a eficientiza acţiunea împotriva TFU. 
31 De exemplu, identificarea şi reducerea factorilor economici şi sociali ce duc la creşterea numărului de femei şi copii-victime 

ale TFU; identificarea nivelelor violenţei domestice şi a influenţei sale economice şi sociale asupra femeilor şi copiilor; iniţierea 
proiectului de cercetare a problemelor legate de TFU şi migraţia ilegală; pregătirea şi prezentarea indicatorilor statistici din 
acest domeniu etc. 

32  Îmbunătăţirea condiţiilor pentru o repatriere sigură prin măsuri de protejare şi asistare a victimelor TFU. Stabilirea centrelor de 
tranzit, în care victimele TFU beneficiază de acomodare, hrană, translator, informaţii asupra drepturilor lor, protecţie socială şi 
medicală şi asistenţa legală, a fost stabilită ca scop. 

33 Asigură victimelor dreptul la repatriere şi reintegrare, conform instrumentelor naţionale sau prin diferite mecanisme: înche-
ierea acordurilor bilaterale şi multilaterale de cooperare în procesul de repatriere a victimelor; reglarea situaţiei financiare în 
timpul dobândirii dreptului la repatriere; stabilirea cooperării între centrele de recepţie şi organizaţiile neguvernamentale; 
pregătirea programelor de stabilire în ţările slab dezvoltate. 

34 Programul propune o serie de activităţi educaţionale specifice: întărirea capacităţilor instituţionale în Republica Macedonia 
prin instruire cuprinzătoare, activităţi de colaborare şi schimb de informaţii; stabilirea unei colaborări practice a tuturor insti-
tuţiilor guvernamentale şi neguvernamentale din Republica Macedonia şi a mecanismelor de cooperare la nivel naţional şi 
regional; educarea personalului operativ al Ministerului de Interne, implicat direct în anchetele poliţiei asupra cazurilor de TFU; 
instruirea personalului judiciar al instituţiilor criminalistice; educarea avocaţilor pentru o reprezentare specifică a victimelor 
TFU. 
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Ministerului Afacerilor Interne)35, Comisia Naţională şi de Secretariatul pentru Combate-
rea Traficului de Fiinţe Umane şi Migraţiei Ilegale în Republica Macedonia36. În acest context, 
Strategia pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane şi Migraţiei Ilegale, ca şi Planul 
Naţional de Acţiuni au fost adoptate de Guvern în 21. 03. 2006. 

Comentarii

Atât Planul Strategic, cât şi Planul Naţional de Acţiuni nu au luat în considerare două 
aspecte principale:

� Politica actuală anti-trafic nu este influenţată de genul victimelor, nici bazată pe drep-
turile omului*. De exemplu, perspectiva bazată pe drepturile omului este menţiona-
tă numai în contextul “Dezvoltării capacităţilor“,** nefăcându-se referire la drepturile 
omului în Planul de Acţiune, unde acest obiectiv strategic este elaborat într-o măsură 
mai mare. 

� Drepturile femeilor nu erau menţionate în mod explicit în Planul de Acţiune şi cel 
Strategic***. Totuşi, un ONG local a dezvăluit mai multe aspecte legate de violarea 
drepturilor omului ale victimelor TFU****, în Raportul referitor la implementarea CE-
DAW. 

*  Pentru alte analize vezi Perspectiva asupra Sexelor în Traficul de Fiinţe Umane, Centrul de Studiu a Genurilor, Institutul Euro-
Balcanic, Skopje, 2004.

**  Dezvoltarea abilităţilor subiecţilor de stat şi străini pentru combaterea TFU prin abordarea bazată pe drepturile omului.
***  Implicit, în contextul Educaţiei, există menţionarea unei nevoi pentru o programă ce adoptă o abordare multidisciplina-

ră, întemeiată pe principiile drepturilor omului, a egalităţii sexelor şi a nediscriminării. De asemenea, în contextul Preve-
nirii, Planul de Acţiune prevede realizarea de campanii pentru egalitatea sexelor şi pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare în 2006.

****  Vezi CEDAW, Shado� Report, ESSE, Skopje, 2005, p. 12: “Observaţiile misiunilor OSCE afirmă că nu toate femeile sunt adu-
se în adăposturi. Mai mult, deoarece adăposturile acceptă doar acele victime care sunt dispuse să se întoarcă în ţara de 
origine, femeile traficate care nu doresc să ia parte în programul OIM nu au altă alegere decât de a fi deportate. Victimele 
TFU traficate intern nu sunt deloc identificate. Deseori, victimele TFU refuză ajutorul disponibil la centrele de adăpost, fie 
nu caută ajutor deloc, de teama repatrierii, deportării sau condamnării publice în ţara de origine, sau să facă faţă acelor 
probleme care au dus la traficarea lor: sărăcie, discriminare, educaţie precară şi oportunităţile de angajare.

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor  

Lista următoare prezintă proiectele de dezvoltare a abilităţilor ce au fost implementate de 
mai multi agenţi cheie:

Ministerul de Interne:

� Politica comunitara in strategia si implementarea proiectului, Departamentul pentru 
Dezvoltare Internationala (DFID) implementată de Atos Consulting, Marea Britanie;

� Restructurarea poliţiei (II şi III), Asistenţa Comunitară pentru Reconstrucţie, Dezvoltare şi 
Susţinere (ACRDS) 2001 şi 2004, Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (AER);

35 Acesta coordonează activităţile operaţive pentru identificarea şi condamnarea autorilor actelor penale şi va conduce sistemul 
informativ de date 

36 Comisia Naţională propune un program anti-trafic Guvernului Macedoniei şi este responsabilă cu promovarea şi coordonarea 
programului, în urma adoptării lui de către Guvern. 
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� Îmbunătăţirea implementării competenţei Ministerului de Interne, Înaltului Comisar 
pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite;

� Susţinerea Academiei de Poliţie (ÎI) ACRDS 2003, AER.

Poliţia Vamală:

� Vehicule pentru poliţia vamală, ACRDS 2003 (naţional), agenţie de implementare, EAR;
� Dezvoltarea unei facilităţi pentru Centrul de Coordonare Managerială Naţională Vamală 

şi pentru Poliţia Vamală, ACRDS 2004 (naţional), AER;
� Asigurarea echipamentului necesar poliţiei vamale “TETRA”, ACRDS 2004 (naţional), 

AER;
� EXBS-Controlul Exportului şi Securitatea graniţei, USA, Ambasada USA;
� Suportul şi coordonarea strategiilor de management a graniţelor ţărilor Balcanice de 

Vest, ACRDS 2002 (regional), Ministerul Afacerilor Interne (MAI);
� Program de cooperare interstatal în Sud-Estul Europei (SEE), organizaţia de implemen-

tare şi finantare a securităţii şi cooperarea în Europa (OSCE), Viena;
� Plan de acţiune pentru managementul vamal integrat, ACRDS 2002, AER;
� Dezvoltarea sistemelor IBM de procesare a datelor, ACRDS 2003 (naţional), AER;
� Plan Strategic şi de Acţiuni a Managementului Vamal Integrat, ACRDS 2002, AER;
� Puncte de trecere a graniţei: reţele de comunicaţie, ACRDS 2001, AER.

Poliţia Criminală:

� Dezvoltarea de sisteme politice funcţionale şi de încredere, sporirea eficienţei în combate-
rea principalelor activităţi penale şi a cooperării poliţiei, ACRDS 2002 (regional);

� Susţinerea dezvoltării managementului registraturii poliţiei şi a capacităţii de analiză 
legală, ACRDS 2004, AER;

INTERPOL:

� Modernizarea Biroului Central Naţional al INTERPOL-ului în cele 5 ţări ACRDS a regiunii 
balcanice, ACRDS 2001 (regional), OIM;

� Probleme de Migraţie şi Înstrăinare;
� Asistenţa tehnică pentru a devolta şi implementa un Plan Naţional de Acţiuni pentru 

migraţie şi azil, ACRDS 2002, AER;
� Dezvoltarea viitoare a strategiilor de migraţie şi azil, a legislaţiei şi a planului de acţiune, 

ACRDS 2003, AER;
� Înfiinţarea unui cadru legal şi instituţional în domeniul azilului, migraţiei şi a problemei 

vizelor, ACRDS 2002 (regional);

Comisia Naţională pentru lupta împotriva TFU şi migraţiei ilegale:

� Îmbunătăţirea Strategiilor Implementate pentru Planurile Naţionale de Acţiuni Antitra-
fic în ţările Europei de Sud-Est, programul regional ACRDS: susţinerea societăţii civile 
pentru reducerea crimei interstatale, incluzând acţiuni regionale ce ajută la combaterea 
TFU şi iniţiative anticorupţie;

� Combaterea TFU: Activităţi de Prevenire şi Dezvoltarea Abilităţilor în Kosovo, Republica 
Macedonia, Finlanda, OIM;
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� Întărirea capacităţilor de impunere a legii pentru lupta împotriva TFU în Sud-Estul Euro-
pei, Olanda, Elveţia, Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţioniste/ 
Programul de Dezvoltare a Naţiunilor Unite (ICMPD/UNDP) România;

� Îmbunătăţirea capacităţilor de luptă împotriva TFU şi a migraţiei ilegale, OIM;
� Îmbunătăţirea Strategiilor Implementate pentru Planurile Naţionale de Acţiuni Antitra-

fic în ţările Europei de Sud-Est, în concordanţă cu îmbunătăţirea Strategiilor Implemen-
tate pentru Planurile Naţionale de Acţiuni Antitrafic în Bulgaria, Moldova şi România, 
în cadrul programului regional ACRDS ce reprezintă suportul societăţii civile în lupta 
împotriva crimei inter-statale, acest suport incluzând acţiuni regionale îndreptate spre 
lupta împotriva TFU şi iniţiative anti-corupţie, ACRDS (regional), ICMPD;

� Rezidenţă 2005, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa/Agenţia pentru Dez-
voltarea Internaţională a Naţiunilor Unite OSCE/USAID, Open Gate/La Strada Macedonia.

Reformele Sistemului Judiciar:

� “Traficul de fiinţe umane”– două întruniri de consiliere cu un număr total de 144 partici-
panţi, dintre care 75 judecători şi 35 participanţi de la Procuratură;

� “Traficul de fiinţe umane – implementarea manualului regional pentru instruirea jude-
cătorilor şi procurorilor “ 3 seminarii cu asistenţa financiară a OSCE, Biroul pentru In-
stituţia Democratica şi Drepturile Omului, un număr de 89 participanţi dintre care 44 
judecători, doi colaboratori profesionali şi 28 procurori. 

� Dezvoltarea şi instruirea procurorilor – cu participarea a 8 judecători (Organizaţia Con-
sultarii asupra “Traficului de Fiinţe Umane” în colaborare cu ambasada SUA din Fosta 
Republică Iugoslavă Macedonia – Program al Ministerului Justiţiei în SUA destinat asis-
tenţei, dezvoltării şi instruirii asupra condamnării). 

� Manual pentru instruirea judecătorilor şi procurorilor publici în luptă împotriva TFU - 
pentru toţi ajutorii de procurori publici care nu au avut oportunitatea de a participa la 
unul dintre cele 5 seminarii ce au avut loc şi în care s-a dezbatut acest subiect.37 

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

Încă nu a început o cercetare guvernamentală sistematică asupra diferitelor aspecte ale 
TFU în societate. Totuşi, ar trebui menţionate38 mai multe proiecte de cercetare neguverna-
metale.

Chiar dacă în capitolul Strategie, cercetarea şi analiza nu ne sunt prezentate ca fiind două 
chestiuni separate, în capitolul Educaţie separarea lor este văzută ca un lucru prioritar. 
Acesta se referă la iniţierea şi realizarea proiectelor de cercetare legate de studierea TFU şi a fe-
nomenului specific, în principiu studierea cauzelor (factorilor) acestui fenomen social complex 
sau tip de infracţiune39.

În a doua parte a Planului de Acţiuni, sub titlul de Prevenire este definit un alt obiectiv 
– identificarea cauzelor şi consecinţelor TFU şi studierea fenomenului în general şi mai ales în 
Republica Macedonia. Scopul se presupune a fi obţinut prin mărirea numărului de activităţi 

37 În cadrul implementării proiectului regional al Pactului de Stabilitate privind TFU în colaborare cu ambasada SUA în Republica 
Macedonia – (OPDAT), Centrul pentru educaţie continuă a Uniunii judecătorilor în Republica Macedonia. 

38 De exemplu, Abordarea Genurilor în TFU, Centrul de Cercetări asupra Genurilor, Institutul Euro-Balcanic, Skopje 2004, ”Pre-
venirea TFU (perceperea potenţialelor victime şi potenţialilor clienţi)”, Comitetul de le Helsinki pentru Drepturile Omului al 
Republicii Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, 2006;

39 “Strategia pentru combaterea TFU şi a migraţiei ilegale în Fosta Republică Iugoslavă Macedonia”, Skopje, Martie 2006, p. 14
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de cercetare a aspectelor TFU prin analize şi condiţii, date, rapoarte şi prin stabilirea cooperării 
cu centrele de cercetare regionale relevante. Conform Planului de Acţiuni, Comisia Naţională 
ar trebui să pregătească un raport public în 2006 şi să desemneze un Raportor Naţional.

C. Cooperare şi relaţionare la nivel regional şi naţional

Cooperarea bilaterală şi multilaterală a Macedoniei în combaterea TFU a fost condusă de Mi-
nisterul de Interne. Cooperarea cu ţările învecinate şi cu altele din regiune a fost dezvoltată şi 
îmbunătăţită prin ratificarea mai multor acorduri internaţionale împotriva crimei organizate.

Un număr de ONG-uri locale ce dezvoltă şi implementează programe în domeniul TFU sunt 
implicate în reţeaua Asociaţia Civilă ONG în combaterea TFU peste graniţe. Această reţea a 
fost formată în urmă cu 18 luni de către 12 ONG-uri din diferite oraşe ale Macedoniei. Aceste 
ONG-uri au experienţă în proiecte legate de prevenirea TFU40. Ele au stabilit, de asemenea, 
o cooperare cu centrele legale pentru munca socială, staţiile de poliţie şi birourile locale de 
ocupare a forţelor de muncă. Vama colaborează cu alte reţele din ţară cum ar fi: Open gate-
La Strada şi Citizens Initiatives-Antico 41. Membrii ONG-urilor ce fac parte din reţea sunt, 
de asemenea, membrii Secretariatului Comisiei Naţionale pentru TFU.

D. Mobilizarea resurselor

 În timpul ultimilor câţiva ani, au fost alocate fonduri pentru proiecte legate de TFU, susţinu-
te de organizaţii inter-guvernamentale, guvernamentale, internaţionale şi locale, în timp ce 
patru Ministere (Justiţie, de Interne, al Muncii şi Politicii Sociale şi Educaţiei) muncesc stra-
tegic la problema TFU. În încercarea de a preveni, combate şi a distruge fenomenul, există o 
mobilizare considerabilă a societăţii civile. 

Au fost, de asemenea, contribuţii semnificative din partea mai multor organizaţii interna-
ţionale/inter-guvernamentale (UNICEF, Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI), 
Poliţia Internaţională – INTERPOL, OSCE, USAID, ICMPD, Kvinna till kvinna, Agenţia Interna-
ţională de Dezvoltare a Suediei (SIDA), OIM) şi a mai multor guverne, prin ambasadele lor 
(în special ambasadele Norvegiei, SUA, Suediei). 

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R I  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

Mai multe proiecte de prevenire şi conştientizare au fost implementate în special de agenţi 
neguvernamentali. De exemplu, OIM, în cooperare cu unele ONG-uri au realizat, în peri-
oada 2001-2004, patru campanii de conştientizare şi au susţinut treispezece campanii ale 
ONG-urilor. Un număr semnificativ de campanii pentru creşterea gradului de conştientizare 
publică realizate de ONG-uri au fost susţinute de OSCE.

Sectorul de Relaţii cu Publicul al Ambasadei Americane a susţinut o importantă campanie 
de prevenire realizată de ONG şi alte activităţi, asemenea distribuţiei de pliante şi broşuri 

40 Activităţi comune ale reţelei celor 12 ONG-uri: Campania Naţională-“TFU există”-susţinut de postere şi campanii de educare 
ale mai multor instituţii implicate în combaterea TFU în Fosta Republică Iugoslavă Macedonia: ”Taie Lanţul”; ”Stop TFU”; ”Sunt 
îngrijorat. Nu sunt de vânzare-Street Drama”. 

41 Asociaţia “Pentru o Copilărie Fericită”, este de asemena membră şi are cea mai mare experienţă în ajutorarea şi consilierea VoT 
în centrul de Tranzit. 
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de prevenire şi a asigurării de suport legal şi asistenţă VT. O parte din aceste acţiuni au fost 
susţinute de alte ambasade. Majoritatea activităţilor de prevenire au fost implementate 
de asociaţiile “For happy childhood” şi “Open Gate”-La Strada, Fosta Republică Iugoslavă 
Macedonia, în cooperare cu partenerii ONG. 

Pe parcursul anului 2005, Guvernul a condus şi susţinut programe de instruire specializa-
te pentru judecători, procurori, poliţie şi lucrători sociali, multe dintre acestea axându-se pe 
prevenirea TFU şi identificarea victimelor actuale sau potenţiale. Ministerul Muncii şi Politicii 
Sociale a organizat o serie de sesiuni de instruire pt lucrătorii sociali din toate cele 27 de cen-
tre sociale din ţară. Acesta a creat, de asemenea, un mecanism naţional de procesare pentru 
victimele TFU, ca fiind un mecanism de identificare a potenţialelor victime şi de creştere a 
conştientizării în rândul instituţiilor publice şi guvernamentale asupra problemelor TFU42.

 Comentarii

Deşi Programul Naţional vizează un număr de activităţi de prevenire, majoritatea proiec-
telor de prevenire şi conştientizare au fost implementate de ONG-uri, în timp ce Guver-
nul a oferit numai susţinere non-financiară.

b. Protecţie şi asistenţă

Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, respectând şi implementând principiul internaţional 
de bază pentru protecţia victimelor43, le oferă acestora protecţie adecvată în Centrul de 
Tranzit pentru victimele străine şi adăpost cetăţenilor din Fosta Republică Iugoslavă Ma-
cedonia, destinat victimelor traficate în sau în afara ţării. Victimele au dreptul la protecţie 
din momentul în care sunt identificate şi eliberate de sub dominaţia traficanţilor. Protecţia 
victimelor dureaza până când acestea sunt repatriate în ţara de origine, dacă sunt cetăţeni 
străini. Dreptul la protecţie există pentru toate victimele violenţei, indiferent de decizia 
victimelor de a colabora sau nu cu autorităţile şi de a da mărturie de acuzare a infracţiunii 
sau de a raporta infracţiunea. 

Centrul de Tranzit pentru victimele străine este administrat de trei organizaţii: Ministerul 
Afacerilor Interne, OIM şi ONG-ul “For happy childhood”. Fiecare dintre aceste organizaţii are 
o funcţie specifică în îngrijirea, protecţia şi asistenţa victimelor. Aceste instituţii asigură victi-
melor acomodare, asistenţă medicală, psihologică şi legală, educaţie, consiliere, ocupaţie 
şi psihoterapie. Aceste principii sunt aplicate din momentul identificării TFU ca o adevărată 
problemă, în 2000 şi admiterii faptului că Fosta Republică Iugoslavă Macedonia este atât o 
ţară de tranzit, cât şi de destinaţie pentru un număr enorm de cetăţeni străini traficaţi44.

OIM a susţinut interviurile pentru identificarea victimelor, a oferit suport medical şi legal şi 
a organizat repatrierea lor în ţările de origine. Asociaţia “For happy childhood” se ocupă de 
administraţia zilnică, organizează şi asigură asistenţă psihosocială, activităţi sociale, educa-
ţionale, consiliere şi terapie45. Programul este implementat prin grupuri de lucru individua-

42 Centrele NMR au pregătit fluturaşe şi au luat direct legătura cu comunităţile locale. Serviciile de prevenire se axează mai mult 
pe grupurile vulnerabile. 

43 “…orice persoană care a îndurat violenţe, experienţe traumatice are dreptul fundamental de a fi ajutat din punct de vedere 
medical, legal şi psihologic”

44 S-a pus mult accent pe problema VoT străine şi a fost prezentată de OIM înaintea instituţiilor guvernamentale ca fiind una foar-
te serioasă. S-a estimat că în acea perioadă, 2000 până la 3000 de femei străine traficate existau în Fosta Republică Iugoslavă 
Macedonia. În acelaşi timp s-a pus problema construirii unui adăpost. Identificând această nevoie, Ministerul Afacerilor Externe 
al Macedoniei a pus bazele, în Aprilie 2001, unui Centru de Tranzit pentru victimle străine ale TFU. 

45 Activităţile Asociaţiei sunt susţinute şi administrate de OIM.Activităţile Asociaţiei sunt susţinute şi administrate de OIM. 



R
E

P
U

B
L

I
C

A
 

M
A

C
E

D
O

N
I

A

67

le, de către echipe profesionale compuse din psihologi şi lucrători sociali46. Scopul este de 
a obţine stabilitatea psihică a victimelor, de a scădea reacţiile post-traumatice, de a ajuta la 
reabilitare şi resocializare şi de a dezvolta un proiect personal pentru viitorul acestora prin 
pregătirea reintegrării lor în ţările de origine47. Pentru victimele minore există un program 
special de reintegrare şi reabilitare. 

Pe o perioadă de 4 ani, 765 victime ale TFU au fost asistate de Centrul de Tranzit. 322 de 
femei şi copii (12% dintre aceştia fiind sub 18 ani48) au beneficiat de asistenţă psihosocială, 
consiliere, educaţie şi terapie. Aproximativ 80% dintre femei şi tinerele femei (depinzând de 
perioadele de şedere în adăposturile oferite victimelor) au beneficiat de instruire profesio-
nală49. Toate femeile protejate au primit educaţie medicală pentru a se proteja de bolile cu 
transmitere sexuală şi de dependenţa de droguri. 

Toate femeile protejate au fost repatriate şi transferate în ţările de origine. Repatrierea vic-
timelor este organizată de Agenţia Informaţională a Macedoniei şi OIM. Înaintea procesului 
de repatriere, serviciile pentru combaterea crimei organizate şi a TFU realizează o evaluare 
a riscurilor legate de condiţia victimelor şi de mediul lor familial/social. Având acest scop, ei 
au colaborat cu ministerul referent din ţara de origine a victimelor.

În Iunie 2005, după identificarea ca victime ale TFU a primilor cetăţeni macedonieni, a fost 
deschis de către ONG-ul “Open Gate”50 un centru de ajutor pentru victimele locale. Centrul 
de adăpost pentru victimele TFU, cetăţeni autohtoni, a fost întemeiat acum un an şi asigură 
condiţii favorabile de adăpost, securitate şi hrana victimelor, fiind, de asemenea, responsa-
bil cu administrarea zilnică a centrului. Până acum, treisprezece victime macedoniene ale 
TFU au fost asistate în acest centru, iar trei victime sunt susţinute în acest moment.

Comentarii 

Fosta Republică Iugoslavă Macedonia nu a adoptat încă legi pentru şederea temporară 
în ţară a VTFU sau pentru protecţia drepturilor omului în cazul acestora.

C. Incriminarea 

 Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne au interzis, în 2003, publicarea datelor referi-
toare la cazurile înregistrate51. Nu există date valabile referitoare la judecarea infracto-

46 Scopul proiectului “Intervenţie psihologică, educaţie şi reabilitare pentru femeile victime aflate în Centrul de Tranzit” constă în 
îmbunătăţirea abilităţilor femeilor de reintegrare în societate prin consiliere psihologică şi legală şi prin cursuri de calificare. 

47 Procesul este implementat în următorul fel: după plasarea victimelor în centre, un membru al echipei psihologice este denumit 
ca şi mentor al victimei şi în acelaşi timp monitorizează starea victimei din momentul în care ajunge în centru şi până pleacă. 
Victima are o perioadă de acomodare cu noul mediu. Lungimea acestei perioade este decisă de către psiholog şi este în con-
cordanţă cu condiţia psihică a victimei, nivelul de stres şi trauma. 

 În aceasta perioadă, victima primeşte toate informaţiile necesare în limba maternă: o evaluare psihologică a condiţiilor, ne-
voilor şi abilităţilor victimei este, de asemenea, întreprinsă. Potrivit acestei evaluări, se pregăteşte un program individual de 
participare în programul general-individual sau în grup. 

48 În procesul admiterii victimelor, condiţia psihologică a victimelor a fost măsurată cu teste de stres MMPI şi de investigaţii cli-
nice profunde. Înainte de repatriere, condiţia lor psihologică a fost din nou măsurată, iar echipa responsabilă cu aceste teste a 
pregătit un raport pe care l-a înaintat echipei OIM din ţările de origine. Rezultatele arată că în 75% din cazuri, nivelul de stres 
manifestat de victime este minim. Problemele psihologice, precum insomnia, anxietatea, depresia şi dereglările psihosomatice 
au scăzut cu 63% în cazul femeilor care au petrecut un timp suficient în centru. Rezultatele nu au fost la fel de încurajatoare în 
cazul femeilor care au petrecut o perioadă scurtă în centru (de la o săptămână până la 22 de zile). 

49 Aproximativ 60% din victimele care au participat la seminariile de instruire (cusut, coafură, artă, engleză, cosmetică şi yoga) 
pentru măcar două luni au primit diplome. 

50 Adăpostul pentru victimele TFU finanţat de către USAID şi OSCE.Adăpostul pentru victimele TFU finanţat de către USAID şi OSCE. 
51 Conform datelor nepublicate pentru 2004 (sursa: Comisia Naţională), Ministerul de Interne, în 2004, a depus 64 de acuzaţii şi 

rapoarte împotriva a 92 de persoane. Au existat 33 de acte de TFU comise de 56 de persoane; măsurile luate pentru cei ce au 
intermediat în vreun fel prostituţia, în număr de 23 şi comise de 25 de persoane. 
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rilor, în 2005, de la Biroul Public de Procuratură. Conform Raportului Departamentului 
de Stat al SUA din 2006, Guvernul şi ONG-urile au raportat descreşterea numărului de 
cazuri de TFU în 2005, în timp ce, ”Guvernul a mărit semnificativ numărul cazurilor ju-
decate”52.

În ceea ce priveşte dreptul victimelor în procedura justiţiară, analiza asupra practicilor tribu-
nalelor locale confirmă faptul că există deficienţe serioase: exercitarea drepturilor la com-
pensaţie pentru răul suportat este problematică, dreptul părţii vătămate de a aduce noi 
evidenţe a fost limitată în mai multe cazuri şi, referitor la drepturile victimelor la protecţie, 
măsurile de exprimare a martorilor speciali nu au fost aplicate de tribunal (în afara camerei 
de judecată)53.

În cazul victimelor devenite martori, cele mai multe victime nu au fost sfătuite asupra 
dreptului de a nu răspunde la anumite întrebări (obligatorii conform legii) şi sunt indicaţii 
că martorii nu au fost informaţi asupra dreptului de a nu divulga anumite date personale54. 
Alţi indicatori ai ineficienţei politicii de acuzare a Macedoniei referitor la traficul de fiinţe 
umane sunt: durata extinsă a procedurilor penale, poziţia excesiv de indulgentă a tribuna-
lelor în pedepsirea traficanţilor, utilizarea rară a prevederilor privind confiscarea proprietăţii 
în proceduri penale, republicarea verdictelor. 

Comenarii 

În ciuda faptului că în 2005, în 73% din cazurile ajunse în tribunal, victima nu a fost doar 
martor, ci şi parte vătămată ce a apelat la plângere legală, 15 cazuri încheiate fiind cazuri 
de intermediere a prostituţiei şi TFU, nici una dintre plângerile privind vătămarea nema-
terială nu a fost rezolvată.

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I

� Instituirea Secretariatului pentru combaterea TFU şi a Sub-comisiei pentru combate-
rea traficului de copii din cadrul Comisiei Naţionale.

� Adaptarea unei Strategii Naţionale cuprinzătoare şi a Planului Naţional de Acţiuni 
pentru combaterea TFU.

� Modul multi-instituţional de protecţie a cetăţenilor străini deveniţi victime, stabilit 
în Centrul de Tranzit, fapt ce implică trei subiecţi cu diferite misiuni, profile şi activi-
tăţi.

� Eforturi semnificative privind dezvoltarea abilităţilor şi mobilizarea resurselor.
� Folosirea videoconferinţelor cu scopul de a auzi un martor în timpul procesului.

52 Raportul Departamentului de Stat : ”2006 Raportul privind TFU în Fosta Republică Iugoslavă Macedonia”: ”în 2005, curţile 
judecătoreşti din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia au judecat 35 de cazuri comise de 80 de persoane, comparativ cu 
22 de cazuri în 2004. Guvernul a asigurat condamnarea a 22 de traficanţi, cu sentinţe variind de la 3 la 9 ani; 8 cazuri au foat 
achitate, chiar dacă Guvernul a făcut apel la achitare în multe dintre cazuri. ”

53 A existat un caz în care martorul a fost ascultat prin intermediul unei videoconferinţe ( persoanele acuzate şi publicul puteau 
doar asculta martorul, fără să-l vadă). Totuşi, în nici unul din cazuri, curtea nu a decis evacuarea acuzatorului din sală. În unul 
din cazuri, ofiţerii responsabili cu securitatea victimei au fost chiar rugaţi să părăsească sala de judecată la cerera avocatului 
apărării, chiar dacă audierea era publică. 

54 Observaţie făcută de Coaliţia pentru Procese Juste. Vezi ”Suprimarea TFU în Curţile naţionale” Skopje, Noiembrie 2005
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V I .  D E F I C I E N Ţ E

� Lipsa transparenţei în activitatea Comisiei Naţionale şi a ministerelor membre.
� Lipsa unei baze de date naţionale oficiale care să cuprindă victimele TFU.
� Lipsa unei abordări a drepturilor omului în politica de combatere a TFU a Republicii 

Macedonia. În particular, lipsa mecanismelor eficiente pentru protejarea drepturilor 
omului ale victimelor.

� Lipsa abordării prin prisma genurilor în politica de combatere a TFU a Republicii Mace-
donia, luând în considerare că TFU este un fenomen influenţat de genul victimelor.

� Politica antitrafic nu este suficient diferenţiată de politica de combatere a medierii în 
dirijarea prostituţiei şi de politica împotriva migraţiei ilegale. În acest context, Statul 
întreţine mai multe activităţi împotriva prostituţiei decât împotriva exploatării făcute în 
prostituţie.

� Lipsa cercetărilor susţinute de Stat şi a analizelor asupra numeroaselor aspecte ale fe-
nomenului.

� Lipsa prevederilor privind şederea temporară a victimelor TFU.

� Există dificultăţi evidente în exercitarea dreptului victimelor la compensaţie.

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Lista de recomandări de mai jos este stabilită luând în considerare deficienţele şi observa-
ţiile incluse în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

� Ar trebui realizată o bază de date cuprinzătoare cu activităţile existente, în administra-
rea Comisiei Naţionale şi ar trebui delegată o persoană să se ocupe de relaţii publice.

�  Ar trebui realizată o bază de date cuprinzătoare cu victimele traficului de fiinţe umane.

� Fenomenul trebuie văzut ca încălcare flagrantă a drepturilor omului şi ca discriminare 
de gen mai degrabă decât o simplă problemă de siguranţa naţională.

� Ar trebui adoptate legi referitoare la: a) statutul victimelor traficului de fiinţe umane; 
b) garantarea efectiva a protecţiei drepturilor victimei, inclusive dreptulla compensare 
c) şederea temporară a victimelor, introducând o perioada de reflecţie de minim 30 de 
zile.

� Ar trebui ratificate protocoale precise pentru identificarea victimelor TFU şi disocierea 
acestora de victimele exploatării sexuale. 

� Statul ar trebui să sponsorizeze înfiinţarea unui centru pentru cercetare, analiză şi do-
cumentaţie.
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L I S T A   A b R E V I E R I L O R

DFID  Departamentul pentru Dezvoltare Interaţională (al Marii Britanii)

AER  Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie

ACRDS Asistenţă Comunitară pentru Reconstrucţie, Dezvoltare şi Susţinere  

TFU Traficul de fiinţe umane 

VTFU  Victimele traficului de fiinţe umane 
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G R E C I A

I .  I N T R O D U C E R E

Grecia este situată în Sudul Peninsulei Balcanice. Se învecinează cu Albania, Fosta Republică 
Iugoslavă Macedonia, Serbia şi Bulgaria la Nord şi cu Turcia la Nord-Est şi Est. Este înconjura-
tă de Marea Adriatică în partea de Vest şi de Marea Mediterană în Sud. 

Grecia a fost tot timpul o ţară de origine a migranţilor. Acest rol a fost inversat atunci când, la 
începutul anilor 90, Grecia a devenit o ţară de destinaţie a migranţilor. Din păcate, aceasta a 
devenit, de asemenea, ţară de destinaţie a VTFU ce veneau atât din statele învecinate, cât şi 
din Africa sau Asia. Comerţul cu fiinţe umane a apărut în Grecia în principal datorită poziţiei 
geografice, a prosperităţii economice, apartenenţei la UE şi din cauza transformărilor socia-
le, economice şi politice din ţările învecinate Greciei, generate de căderea Zidului Berlinului 
(Cortinei de Fier). Conform datelor oficiale oferite de Ministerul Ordinii Publice al Greciei,55 
majoritatea VTFU proveneau din Albania, România, Moldova şi Ucraina.

Chiar dacă aceste date nu fac diferenţa între tipurile de victime, ONG-urile ce asigură asis-
tenţă şi suport victimelor susţin că majoritatea victimelor identificate sunt femei şi copii 
traficaţi în scopul exploatării sexuale.56 

Conform Ministerului Ordinii Publice al Greciei57 şi Organizaţiei Internaţionale pentru Migra-
ţie (OIM)58, se dezvoltă un nou fenomen numit „happy trafficking” (trafic voluntar) - victimele 
se bucură de un grad limitat de libertate şi de o mică recompensă financiară în schimbul 
serviciilor oferite. Ca rezultat, pe măsură ce numărul victimelor creşte constant, probabilita-
tea ca acestea să depună plângere împotriva traficanţilor lor se diminuează.

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

Α. Legislaţia naţională 

Până în 2002, cadrul legal de combatere a TFU din Grecia a fost ineficient. Din 2002 au fost, 
totuşi, adoptate trei acte normative de bază ce urmăreau îmbunătăţirea legislaţiei referitoa-

55 Conform statisticilor oficiale oferite de Ministerul Ordinii Publice, în 2003, 93 de VoT au fost identificate, dintre care 31 prove-
neau din Rusia, 14 din Ucraina, 10 din Moldova şi 10 din România; în 2004, au fost identificate 181 de VoT, dintre care 50 din 
Rusia, 41 din România, 21 din Ucraina, 10 din Bulgaria, 10 din Moldova şi 9 din Albania; în 2005, 137 de VoT au fost identificate, 
dintre care 53 din România, 28 din Rusia, 12 din Ucraina şi 9 din Bulgaria. Din cele 137 de VoT identificate în 2005, 104 sunt 
femei, 29 bărbaţi şi 4 minori, ���. ydt. gr. 

56 Interviurile cu reprezentanţii ONG KLIMAKA (Dafni Kapetanaki, în 15-02-2006), ONG EKKYTHKA (Anda Koublommati, în 3-04-
2006), ONG KATHV (Fani Galatsopoulou, în 2-05-2006) şi ONG SOLIDARITY (Katerina Trakaniari, în 25-05-2006). Toate aceste 
ONG-uri conduc adăposturi pentru VoT. 

57 Interviu cu Tonia Andreakou, reprezentanta Unităţii de Poliţie Centrală din Atena, ce operează sub tutela Ministerului Ordinii 
Publice din Grecia, în 11. 05. 2006. 

58 Prezentarea Preşedintelui OIM, Misiunea din Grecia, Daniel Esdras, în Conferinţa OIM privind Repatrierea VoT în 15. 05. 2006. 
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re la combaterea TFU: Legea 3064/2002 ce amendează articolele relevante din Codul penal 
grec; Decretul Prezidenţial 233/2003 ce prevedea forme de asistenţă şi suport pentru VTFU; 
Legea 3386/2005 ce prevedea permise de rezidenţă. 

Cele mai importante aspecte ale cadrului legal antitrafic revizuit sunt următoarele:

� Legislaţia elenă este acum aliniată la standardele internaţionale şi ale UE. Toate formele 
de TFU sunt luate în considerare (traficul cu scopul exploatării sexuale şi în muncă, trafi-
cul de organe sau traficul în scopuri militare).

� Traficul de fiinţe umane este o crimă. În urma unei amenzi primite, criminalii sunt pe-
depsiţi cu închisoarea până la 10 ani. În cazul unor circumstanţe agravante (victime ju-
venile, abuz de autoritate, răni grave provocate victimei sau moartea acesteia, activităţi 
de trafic exercitate ca profesie), TFU este pedepsit cu cel puţin 10 ani de închisoare şi cu 
o amendă de până la 10 000 de euro. Noua legislaţie prevede pedepse cu închisoarea de 
cel puţin 6 luni împotriva celor ce se folosesc de serviciile victimelor (clienţi).

� Odată ce persoanele sunt identificate de procurorul în cauză ca fiind victime ale TFU, 
Legea elenă le oferă protecţie şi asistenţă socială, medicală şi psihologică. O listă cu 
serviciile de asistenţă psihologică este inclusă în Anexa Decretului Prezidenţial.

� Prevederi speciale de protecţie au fost rezervate copiilor victime.
� Victimele TFU au dreptul la o perioadă de gândire de o lună ce este desemnată de pro-

curorul competent, pentru a le lăsa să decidă dacă vor coopera sau nu cu autorităţile, 
pentru condamnarea traficanţilor lor. În această perioadă victimele nu pot fi deportate 
şi se vor bucura de toate privilegiile acordate victimelor identificate, cu excepţia permi-
sului de rezidenţă. Această prevedere s-a dovedit a fi folositoare pentru a evita deporta-
rea victimelor TFU înainte ca acestea să fie identificate. 

� Victimele identificate care cooperează cu autorităţile pentru condamnarea traficanţilor, 
sunt îndreptăţite, conform legislaţiei elene, să primească un permis de rezidenţă pe o 
perioadă de 1 an, ce poate fi reînnoit, fără a fi obligaţi să plătească taxa cerută în mod 
obişnuit; acest permis este, de asemenea, valid şi pentru muncă, oferindu-le victimelor 
acces legitim pe piaţa muncii. Victimele sunt îndreptăţite să-şi reînnoiască permisele de 
rezidenţă înainte ca procedura penală să fie terminată. Din acel moment, ei pot aplica 
pentru permis de rezidenţă, având un alt statut (mariaj, loc de muncă etc.).

� Legislaţia elenă nu prevede un sistem explicit de procesare a victimelor. Comitetul Inter-
ministerial, format pentru a monitoriza implementarea legislaţiei antitrafic (vezi para. II 
b), a pus bazele unui astfel de sistem de referire (vezi III (b)) coordonat de Centrul Naţio-
nal de Solidaritate Socială (EKKA).

Comentarii

� Nu există clauze legale în Legea elenă care să expliciteze modul de apărare a VTFU. 
De aceea, victimele pot fi judecate împreună cu traficanţii lor pentru violarea preve-
derilor legale referitoare la migraţie. 

� ONG-uri reprezentative ce intră în contact cu victimele TFU, au criticat perioada de 
reflecţie de o lună, considerând-o prea scurtă pentru a le permite victimelor să scape 
de sub influenţa traficanţilor*. 

� Limitarea acordării permiselor de rezidenţă numai VTFU ce cooperează cu autorităţi-
le pentru acuzarea traficanţilor, a fost criticată datorită eşecului de a asigura protecţia 
drepturilor omului în cazul tuturor victimelor. 
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� Chiar dacă Legea prevede pedepsirea utilizatorilor de servicii oferite de VTFU, este 
dificil de a aduce în procedurile penale evidenţe solide asupra gradului de conştien-
tizare sau intenţiei acuzatului. 

� Sistemul justiţiar este slab, iar ONG-urile, Statul şi personajele internaţionale nu au 
obţinut încă o colaborare eficientă.

* Discuţii privind permisele de rezidenţă pentru VTFU, a 3 a întâlnire a Forumului Diplomatic, organizată de OIM, Ministerul 
Afacerilor Externe, 21. 02. 2006.

Β. Acorduri bilaterale 

Grecia a semnat următoarele Acorduri Bilaterale semnificative cu ţările învecinate:

� Acord bilateral cu Albania privind repatrierea minorilor neînsoţiţi, cu referire la particu-
larităţile traficului de copii din Albania spre Grecia şi la necesitatea în creştere a protecţi-
ei copiilor victime. Acordul urmăreşte asigurarea unei primiri adecvate a copiilor victime 
repatriaţi în Albania.

� Memorandum de înţelegere a acţiunilor Centrului împotriva TFU în Avlona, Albania (Le-
gea 3298/2004). Scopul Centrului este atât de a funcţiona ca un punct de colectare şi 
distribuire a informaţiilor în cazurile de TFU, cât şi de a promova şi administra în acelaşi 
timp, cooperarea poliţiei în ţările implicate. Memorandumul a fost semnat de către ur-
mătoarele ţări: Grecia, Albania, Germania şi Italia. 

Comentarii

� Acordul Bilateral cu Albania este o cheie importantă în protecţia copiilor victime. To-
tuşi concluzionarea acestuia a fost amânată excesiv.

� Ar trebui concluzionate acorduri similare între Grecia şi alte ţări învecinate, la nivelul 
Statului, cu scopul de a întări cooperarea în Sud-Estul şi Estul Europei. 

C. Planul Naţional de Acţiuni

În august 2004, Comitetul Interministerial, în colaborare cu Secretariatele Generale a nouă ministere 
competente (Ministerul Justiţiei, Finanţelor, Afacerilor Externe, Ordinii Publice, Educaţiei, de Interne (re-
prezentat de Secretariatul General pentru Egalitate, Muncă şi Sănătate) a adoptat un Plan Naţional de 
Acţiuni (PNA) cuprinzător privind prevenirea, pedepsirea TFU şi protejarea victimelor. Comitet însărci-
nat cu implementarea PNA, ce acoperă o gamă întreagă de acţiuni  (prevenire, protecţie, acuzare).

În contextul muncii depuse de Comitetul Inter-ministerial şi a cooperării acestuia cu co-
munitatea ONG-urilor, a fost semnat, în Decembrie 2005, un Memorandum de Cooperare 
ce stabilea modul de relaţionare între instituţiile de stat (OIM şi ONG-uri) şi avea ca scop 
eficientizarea combaterii numeroaselor aspecte ale acestui fenomen.

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L
A. Dezvoltarea capacităţilor

a. Educarea judecătorilor şi procurorilor publici

Conform legislaţiei elene pentru combaterea TFU, procurorii şi judecătorii joacă un rol cheie 
în judecarea traficanţilor şi în identificarea şi protejarea victimelor. Cursuri speciale au fost 
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introduse în programa de studii a Şcolii Naţionale a Judecătorilor pentru a veni în întâmpi-
narea nevoii de creştere a gradului de conştientizare publică.

Totuşi, datorită faptului că aceste cursuri prezintă doar informaţii generale, deci insufici-
ente, Şcoala Naţională a Judecătorilor susţine anual în Komotini seminarii educaţionale 
pentru actualii funcţionari juridici.

Grecia participă la implementarea celor două programe finanţate de UE, AGIS 1 (2003-
2005), AGIS 2 (2005-2007), ce urmăresc dezvoltarea unei reţele de cooperare între 
ONG-uri şi instituţiile de stat pentru a elabora o strategie antitrafic cuprinzătoare. În 
prezent, instruirea judecătorilor şi procurorilor privind identificarea, protecţia şi asis-
tenţa victimelor prin aplicarea eficientă a procedurii penale este un element cheie al 
programului AGIS. Metodologia lui este bazată pe “instruirea instructorilor” prin studiu 
de caz, prezentări pe roluri, schimburi de opinii asupra acţiunilor eficiente şi întruniri 
la mese rotunde. În cadrul AGIS, în afară de judecători şi procurori, mai sunt implicaţi 
şi alţi profesionişti ce vin în contact cu victimele traficului de fiinţe umane (psihologi, 
asistenţi sociali, oficiali de grad înalt ai poliţiei, avocaţi). Profesioniştii nou pregătiţi îşi 
vor instrui colegii la nivel naţional după un manual cuprinzător utilizat ca suport al 
proiectului.

b. Educarea personalului poliţiei

Conform legii elene, rolul poliţiei este crucial în procedurile de combatere a TFU, în speci-
al în identificarea victimelor acestuia. Procurorul responsabil cu identificarea victimelor ia 
decizii, pe baza evidenţelor obţinute de la ofiţerii de poliţie. Odată identificată ca victimă a 
TFU, persoanei îi sunt asigurate protecţie şi asistenţă legale. De aceea, este obligatoriu ca 
ofiţerii de poliţie să beneficieze de instruire specială pentru a ocroti drepturile omului ale 
victimelor. 

În anii academici 2003-2004 şi 2004-2005, Academia de Poliţie a inclus în orar materia de 
studiu “Traficul de fiinţe umane” (pentru combaterea fenomenului, identificarea victimelor, 
asigurarea asistenţei şi protecţiei victimelor) şi a organizat seminare speciale pentru ofiţerii 
de poliţie. În plus, secţiunea elenă a Asociaţiei Internaţionale de Poliţie (AIP) a organizat în 
2005 seminare de creştere a gradului de conştientizare pentru ofiţerii de poliţie în opt 
oraşe din Grecia (Ioannina, Komotini, Rhodes, Trikala, Heraklion, Pireus, Thessaloniki, Tri-
poli).

OIM a organizat, de asemenea, în Decembrie 2005, programe de instruire pentru ofiţerii de 
poliţie aflaţi la frontiera dintre Albania şi Grecia.

Comentarii

� Rezultatele actuale arată că instruirea procurorilor şi judecătorilor în identificarea şi 
protejarea victimelor TFU nu a fost suficientă sau eficientă *.

� Iniţiativele de instruire a personalului de poliţie au fost, de asemenea, criticate ca fiind 
insuficiente şi ineficiente **. 

*  Interviu cu Maria Malouhou, procurorul desemnat cu urmărirea cazurilor de TFU, în 12-05-2006.
**  Interviuri cu reprezentanţii ONG KLIMAKA (Dafni Kapetanaki, în 15-02-2006), ONG EKKYTHKA (Anda Koublommati, în 3-

04-2006), ONG KATHV (Fani Galatsopoulou, în 2-05-2006); interviu cu Maria Malouhou, procurorul desemnat cu urmărirea 
cazurilor de TFU, în 12-05-2006; interviu cu reprezentanţii OIM, Angela Courniachtou, responsabilă cu procedurile de 
repatriere, la 18-05-2006.
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b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

În Grecia nu există un sistem oficial, detaliat şi metodic de cercetare şi evaluare pentru a 
întocmi rapoarte asupra TFU din ţară. 

Comitetul Interministerial (vezi pag. 73) se reuneşte de două ori pe lună, avându-l ca pre-
şedinte pe Secretarul General al Ministerului Justiţiei şi coordonează implementarea di-
feritelor prevederi ale Legii 3064/2002 şi ale Decretului Prezidenţial 233/2003. Comitetul 
este responsabil cu monitorizarea implementării cadrului legal anti-trafic, fiind în strânsă 
cooperare cu OIM şi cu 12 ONG-uri ce se confruntă, de asemenea, cu implementarea pro-
iectelor de combatere a TFU. Comitetul numeşte Coordonatorul Naţional al activităţilor de 
combatere a TFU. 

Din Aprilie 2001, sub protecţia Ministerului Ordinii Publice din Grecia a fost constituită o 
instituţie coordonatoare numită Comitetul Special, ce avea ca scop dezvoltarea unei politici 
cuprinzătoare de combatere a TFU şi monitorizarea eficienţei legislaţiei anti-trafic şi a operaţi-
ilor anti-trafic făcute de Statul grec. Acest Comitet (Unitate de Interzicere a TFU – OKEA) este 
format din Şeful Poliţiei elene (preşedintele comitetului), un reprezentant OIM, reprezentanţi 
ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi de Interne, oficiali de înalt grad ai poliţiei şi sociologi.

Comentarii

Recent OKEA şi-a pierdut eficienţa de care dădea dovadă când a intrat în acţiune.

C. Cooperare şi relaţionare la nivel regional şi naţional

Guvernul a negociat acorduri bilaterale cu ţările de origine a VTFU. Acesta participă la iniţi-
ative regionale cum ar fi SECI (Iniţiativa de Cooperare din Sud-Estul Europei) şi B-SEC (Coo-
perarea Economică Marea Neagră). Datorită acestor iniţiative au loc activităţi de creştere a 
gradului de conştientizare aspectelor TFU, ce tind spre a combate acest fenomen văzut ca o 
formă a crimei organizate. Guvernul elen a cooperat, pentru combaterea TFU, considerat ca 
prioritate în agendele tuturor, de asemenea, cu Organizaţia pentru Securitate şi Coopera-
re în Europa şi cu Pactul de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei. 

La iniţiativa Centrului pentru Apărarea Drepturilor Omului, la nivelul ONG-urilor, este stabilit 
un important element al cooperării regionale: Reţeaua ARIADNE. Aceasta leagă 17 ONG-uri 
din 12 ţări din Sud-Estul şi Estul Europei (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, 
Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Grecia, Moldova, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Turcia şi 
Ucraina). Ea îşi are sediul în Atena. Reţeaua urmăreşte dezvoltarea unei strânse cooperări între 
ONG-urile din regiune, pentru combaterea TFU şi pentru protejarea şi asistarea victimelor. 

La nivel naţional, în momentul de faţă funcţionează un forum diplomatic înfiinţat la sfârşi-
tul anului 2005, din iniţiativa OIM. Forumul este compus din reprezentanţi ai ministerelor 
competente, organizaţiilor internaţionale, autorităţilor diplomatice din ţările de origine şi ai 
ONG-urilor. Misiunea acestuia este de a stabili o strânsă cooperare între instituţiile implicate 
în combaterea TFU şi de a le coordona activităţile. OIM organizează întrunirile forumului pe 
o bază sistematică, axându-se pe problemele actuale. 

D. Mobilizarea resurselor

Ministerul Afacerilor Externe al Greciei este principala sursă de finanţare a activităţilor anti-
trafic prestate de organizaţiile internaţionale şi de ONG-uri. Finanţarea face parte din poli-
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tica Ministerului de a finanţa proiectele de dezvoltare şi ajutor umanitar. În anii 2004-2006, 
bugetul total oferit de Minister activităţilor antitrafic a atins aproximativ 5 mil. Euro.

USAID, instituţia americană pentru ajutor umanitar, a fost foarte activă în regiunea balca-
nică în ultimii 10 ani. Una dintre politicile prioritare ale USAID este de a finanţa activităţile 
anti-trafic. Astfel, mai multe ONG-uri din Grecia au primit fonduri de la USAID pentru imple-
mentarea proiectelor anti-trafic. 

UE a dezvoltat programe de finanţare (PHARE, STOP, DAPHNE, AGIS, EQUALS, etc) pentru a com-
bate crima organizată şi TFU. Aceste fonduri nu sunt dedicate numai statelor membre, ci şi ţări-
lor învecinate (în curs de integrare). Organizaţiile internaţionale, instituţiile de stat şi ONG-urile 
stabilite în Grecia au profitat de aceste finanţări pentru a-şi dezvolta proiectele anti-trafic.

Ministerele Afacerilor Externe ale Norvegiei, Olandei şi Canadei susţin finanţarea iniţiative-
lor ONG-urilor elene în domeniul activităţilor de combatere a TFU din Sud-Estul Europei. 

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C 

A. Prevenire şi conştientizare

Campaniile de creştere a gradului de conştientizare a publicului asupra TFU au fost organi-
zate în Grecia numai în ultimii trei ani. Secretariatul General pentru Egalitate, supravegheat 
de Ministerul de Interne elen, a organizat campanii de informare publică şi a folosit reclame 
TV pentru a creşte gradul de conştientizare asupra TFU. Principala agenţie de implementare 
a acestuia este Centrul de Cercetare pentru Egalitatea Genurilor, ce activează în cinci oraşe 
elene. Campanii de creştere a gradului de conştientizare au fost, de asemenea, organizate de 
OIM şi câteva ONG-uri (STOP NOW, ARSIS), acestea folosindu-se de reclame radio şi TV.

Din 1998, ONG-ul “ACT-UP” a implementat un proiect de prevenire şi creştere a gradului de 
conştientizare ce se axează pe oferirea de informaţii privind virusul HIV şi alte boli cu trans-
mitere sexuală grupurilor sociale vulnerabile (migranţi, victime ale TFU, prostituate etc.). Ele-
mentul inovativ al proiectului este că membrii “ACT-UP” interacţioneaza cu persoanele din 
grupurile ţintă în locurile în care aceştia pot fi întâlniţi de obicei: baruri, discoteci (prevenire 
ad hoc). 

Activităţile de creştere a gradului de conştientizare au fost întreprinse şi în cadrul progra-
mului ASPIDDA: combaterea exploatării, crearea perspectivelor în cadrul iniţiativei Co-
munităţii EQUAL (OIM, Universitatea din Atena, Centrul Grec de Cercetare şi Susţinere a Vic-
timelor Abuzurilor şi Excluderii Sociale (EKYTHKKA), Centrul pentru Reabilitarea Victimelor 
Torturilor şi Altor Forme de Abuz (KATAV), Institutul de Politică a Migrării (IMEPO), ONG-ul 
Solidaritatea şi Centrul de Apărare a Drepturilor Omului (KEPAD).

b. Protecţie şi asistenţă

a. Adăposturi şi linii telefonice

Conform Memorandumului de Cooperare semnat între ministerele competente, OIM şi 
ONG-uri, Centrul Naţional pentru Solidaritate Socială (EKKA) activează ca şi coordonator 
al agenţiilor principale de referire de stat şi ONG-uri pentru protecţia VoT. 

EKKA, supravegheată de Ministerul Sănătăţii al Greciei, pune la dispoziţia publicului o linie 
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telefonică (197) disponibilă non-stop ce urmăreşte asigurarea de asistenţă directă victime-
lor abuzurilor şi TFU. Aceasta conduce, de asemenea, patru cămine, dintre care unul este 
destinat victimelor TFU şi asigură acomodare pe termen scurt, consiliere şi suport psihologic 
femeilor şi copiilor, victimelor abuzurilor şi/sau TFU. După o perioadă scurtă de acomodare şi 
tratament, victimele identificate sunt trimise în centrele de reabilitare conduse de ONG-uri. 

ONG-uri ce dispun de adăposturi pentru acomodarea victimelor traficului:

� EKKYTHKA (Sud în Ioannina) gestionează din mai 2004 un cămin cu 13 locuri destinate 
femeilor şi copiilor VTFU (identificate sau potenţiale) şi ale violenţei în familie. Căminele 
au găzduit deja 41 de victime ce au beneficiat de suport medical, psihologic şi de con-
siliere legală. EKKYTHA susţine, de asemenea, o linie telefonică (26510-78810) pentru 
acordarea de asistenţă directă victimelor.

� KATHV (Sud în Tesalonik) gestionează, de la sfârşitul anului 2004, un adăpost de 10 per-
soane pentru femeile şi copiii identificaţi ca victime sau potenţiale victime ale TFU sau 
ale violenţei în familie. Căminul oferă, de asemenea, suport psihologic şi consiliere, dar 
şi instruire vocaţională. Acesta a găzduit deja 13 victime.

� KLIMAKA (Sud în Atena) gestionează din 2005 un adăpost de 12 locuri pentru femeile 
străine, victime ale TFU (potenţiale sau identificate) sau ale abuzului, violenţei în familie 
sau torturii. Centrul asigură suport medical, psihologic, legal, consiliere şi instruire voca-
ţională. Acesta a asigurat deja reabilitarea a cinci victime.

� ONG Solidarity (localizat în Atena) gestionează, din ianuarie 2006, un cămin cu 15 lo-
curi (cu posibilitatea de extindere) pentru femei şi copii victime ale TFU (potenţiale sau 
identificate) şi ale violenţei în familie. Adăpostul asigură atât consiliere şi suport medical, 
psihologic şi legal, cât şi cursuri de limba greacă şi de calculatoare. ONG-ul Solidaritatea 
conduce şi o linie telefonică gratuită (800-11-37-777) pentru asistenţa directă a VoT.

Centre de acomodare a femeilor victime ale abuzului, violenţei în familie şi TFU mai gestio-
nează, de asemenea, următoarele ONG-uri: Asociaţia Femeilor Europene, Centrul pentru 
Susţinerea Familiei (DESO “Mama Adăpostită”) şi Centrul pentru Femeile şi Copiii Abu-
zaţi “Storgi”. Medecins du Monde a gestionat, de asemenea, un centru pentru victimele 
TFU, dar a fost închis în august 2005 datorită lipsei de fonduri.

Comentarii

Autorităţile municipalităţii au fost şi ele implicate în protejarea femeilor abuzate, prin 
asigurarea de adăpost şi îngrijire socială (de exemplu, municipiul Atena). Totuşi, datorită 
lipsei personalului instruit adecvat, aceste centre au reuşit rar să controleze cazurile vic-
timelor TFU.

b. Asistenţa juridică

Monitorul Elen din Helsinki şi Consiliul Elen pentru Refugiaţi implementează proiecte 
pentru asigurarea de asistenţă legală gratuită victimelor TFU. Asociaţia Elenă a Avocaţilor 
asigură ajutor legal gratuit persoanelor care declară şi demonstrează că nu-şi pot permite 
reprezentare legală.

c. Activitate în teren

Mai multe ONG-uri desfăşoară divers eactivităţi în teren ce tind să asigure protecţie şi asis-
tenţă directă  victimelor TFU:
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� ARSIS: a implementat, din 1998, în cooperare cu Terre des Hommes, organizaţie umani-
tară şi cu alte ONG-uri, programe destinate combaterii traficului de copii. Metodologia 
lor constă în: 
a) ativitate în teren desfăşurată de echipe formate din doi profesionişti ce urmăresc 

oferirea de suport copiilor în pericol sau victimelor TFU şi exploatării de orice fel; 
b) suport şi protecţie: folosirea tuturor metodelor legale instituţionale pentru a asigura 

protecţie şi suport copiilor; 
c) înregistrarea cazurilor şi cercetare socială prin efectuarea unor studii sociale fun-

damentale, în baza unor studii de caz; 
d) repatriere voluntară: în cooperare cu poliţia, procurorul pentru juvenili şi cu ONG-

urile partenere din ţările de origine. 
� “ACT-UP”: intră în contact cu victimele în locurile în care sunt de obicei exploatate (ba-

ruri) şi le oferă imediat tratament medical pentru bolile cu transmitere sexuală. “ACT-UP” 
abordează clienţii victimelor făcându-i conştienţi şi oferindu-le informaţii privind TFU. 

� “NEA ZOI”: urmăreşte VTFU în zonele de exploatare şi le oferă informaţii referitoare la 
serviciile de susţinere şi asistenţă pe care le pot primi de la organizaţii. Aceasta întreţine 
contactul cu victimele şi le oferă asistenţă socială şi psihologică.

d. Repatrierea

Victimele identificate şi potenţiale ale TFU care declară că şi-ar dori să se întoarcă în ţările 
de origine urmăresc procedurile de repatriere ce au fost dezvoltate şi implementate de 
OIM, în cooperare cu ambasadele ţărilor de origine ale acestora. OIM oferă victimelor do-
cumente valide de călătorie (paşaport, sau cartele de trecere, conform legislaţiei naţionale) 
şi bilete de întoarcere în ţara natală. Condiţiile transportului sunt alese astfel încât să ofere 
o călătorie scurtă şi sigură. Victimele sunt primite de misionarii OIM din ţările de origine şi 
sunt asistaţi până când ajung la destinaţia finală. În 2003-2005, OIM a asistat la repatrierea 
a 55 femei victime ale TFU59.

C. Incriminarea

După cum am menţionat anterior, conform Legii 3064/2002, procurorii sunt responsabili 
cu identificarea unei persoane ca fiind victimă a TFU. Odată identificate, victimele sunt în-
dreptăţite să beneficieze de protecţie şi asistenţă, după cum e menţionat în paragraful IIIb. 
În ceea ce priveşte copii neînsoţiţi, procurorul juvenililor este numit de lege ca gardianul 
civil al acestora.

În 2004, un procuror a fost însărcinat de către Şeful Biroului de Procuratură din Atena (Ma-
ria Malouhou) să urmăreasca cazurile de TFU care au trecut prin procesul de acuzare şi con-
damnare. Conform datelor oficiale oferite de Secretariatul General al Ministerul de Justiţie 
al Greciei60, de când a intrat în vigoare noua legislaţie anti-trafic, au fost iniţiate 412 procese 
şi au fost aduse în fata curţii 216 cazuri de TFU; din 327 cazuri, 284 de acuzaţi au fost găsiţi 
vinovaţi.

În septembrie 2002, Unitatea Centrală de Poliţie AntiTrafic a fost stabilită în Directoratul 
General de Poliţie din Attica, sub auspiciile Directoratului de Securitate. În prezent, 14 uni-
tăţi de poliţie antitrafic operează în toată Grecia sub coordonarea Unităţii Centrale menţi-

59 Interviu cu reprezentanţii OIM, Angela Courniachtou, responsabilă pentru procedura de repatriere, din 18-05-2006.Interviu cu reprezentanţii OIM, Angela Courniachtou, responsabilă pentru procedura de repatriere, din 18-05-2006. 
60 Informaţie oferită de Biroul Secretariatului General al Ministerului de Justiţie în Documentul 36190/12-04-2006.Informaţie oferită de Biroul Secretariatului General al Ministerului de Justiţie în Documentul 36190/12-04-2006. 
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onate anterior. În plus, alte două noi departamente de combatere a TFU îşi desfăşoară ac-
tivitatea în cadrul Departamentului de Crimă Organizată. Aceste unităţi menţin o strânsă 
cooperare cu INTERPOL, EUROPOL, Eurojust şi ambasadele străine, consulatele şi legăturile 
lor cu poliţia. 

Toate staţiile de poliţie din ţară sunt necesare pentru a oferi potenţialelor victime manualul 
special distribuit de Ministerul Ordinii Publice şi care prezintă în 14 limbi informaţii referioa-
re la drepturile victimelor TFU. Staţiile de poliţie au obligaţia de a trimite cazurile suspecte 
de TFU la cea mai apropiată unitate anti-trafic.

Comentarii

� Acţiunile poliţiei de captivare a traficanţilor sunt criticate* pentru că nu sunt sofis-
ticate şi bine organizate. Deoarece aceste acţiuni au loc fără cercetările prealabile 
necesare, victimele sunt deseori judecate împreună cu traficanţii. 

� Intervenţia psihologică destinată susţinerii victimelor este importantă în toate stagi-
ile procedurii de judecată pentru a garanta atât protecţia victimelor, cât şi eficienţa 
judecării traficanţilor. O astfel de procedură ar trebui instituţionalizată. 

� Chiar dacă a fost dezvoltat sistemul de protejare a victimelor, acesta nu este folosit 
decât dacă există evidenţe solide ce atestă implicarea unei reţele de crimă organi-
zată. Fiind dificilă urmărirea acestor cazuri, martorii şi victimele nu sunt întotdeauna 
protejaţi. 

* Interviu cu Maria Malouhou, procurorul desemnat cu urmărirea cazurilor de TFU, din 12-05-2006.

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I 

� Memorandumul de Cooperare semnat în decembrie 2005 între ministerele competen-
te, OIM şi 12 ONG-uri, este un pas important către o strategie antitrafic mai bine organi-
zată. Acesta contruieşte un cadru de cooperare între agenţii antitrafic, întărindu-le cola-
boarea. Apoi le facilitează activităţile, aducându-le la un nivel înalt prin evitarea repetării 
lor şi prin stabilirea unui sistem de referire care este, totuşi, neoficial. Acesta este primul 
pas spre o strânsă şi eficientă cooperare şi coordonare între agenţii competenţi.

� Forumul Diplomatic organizat de OIM s-a dovedit a fi foarte important pentru colaboa-
rea dintre reprezentanţii cheie, de stat, ONG-uri, organizaţiile internaţionale şi agenţiile 
altor state ce sunt efectiv implicate în combaterea TFU. Punctul forte al Forumului este 
acela că stabileşte un dialog sistematic între toţi participanţii, incluzând pentru prima 
oară reprezentanţi ai guvernelor ţărilor de origine şi accetuând astfel importanţa coope-
rării între ţările de origine, tranzit şi destinaţie. Acesta găzduieşte discuţii pentru a elabo-
ra şi rezolva problemele ce reprezintă o provocare şi care pot apărea în timpul protejării 
şi susţinerii victimelor TFU, asemenea cazurilor de pierdere a paşaportului, procedurilor 
de repatriere a victimelor, problemelor referitoare la permisele de rezidenţă, etc.

� Participanţii la proiectul AGIS II au subliniat în unanimitate importanţa programului de 
“instruire a intructorilor” pentru o strategie61 generală şi eficientă în combaterea TFU. 

61  Interviu cu Maria Malouhou, procurorul desemnat cu urmărirea cazurilor de TFU, din 26-06-2006 şi cu Angela Courniachtou, 
reprezentant OIM, responsabilă pentru procedura de repatriere, din 04-07-2006.
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Sesiunile de instruire au fost interactive şi au ajutat la creşterea gadului de conştienti-
zare a profesioniştilor ce intră frecvent în contact cu VTFU. Datorită faptului că structu-
ra proiectului necesită o analiză continuă a informaţiilor şi cunoştinţelor obţinute, sunt 
programate în viitorul apropiat sesiuni profesionale de instruire.

� Permisele de rezidenţă acordate victimelor identificate ale TFU le oferă acestora accesul 
pe piaţa muncii. Acest element este foarte important pentru eficienţa şi durabilitatea 
reintegrării sociale a victimelor care s-au decis să rămână în ţara de destinaţie.

� Manualul pentru victimele TFU distribuit la secţiile de poliţie din toată ţara este o formă 
excepţională de informare. El poate fi folositor pentru identificarea eficientă a VTFU. Fi-
ind tradus în 14 limbi, acesta conţine atât o listă cu drepturile victimelor, cât şi o listă cu 
caracteristicile ce disting clar cazurile de TFU. Manualul poate fi folosit atât de ofiţerii de 
poliţie, cât şi de potenţialele victime.

V I .  D E F I C I E N Ţ E 

� Lipsa unei coordonări eficiente între participanţii principali.
� Lipsa unei instruiri eficiente a poliţiei şi a autorităţilor juduciare, dar şi a altor profesio-

nişti ce intră în contact cu victimele: doctori, asistenţi sociali, psihologi.
� Cadrul legal şi implementarea lui nu garantează că victimele nu vor mai fi judecate ală-

turi de traficanţii lor şi că se va evita deportarea.
� Acţiunile poliţiei de capturare a traficanţilor nu sunt precedate de cercetări; aceasta 

duce, de obicei, la judecarea victimelor împreună cu traficanţii lor.
� Rolul ONG-urilor nu a fost pe deplin recunoscut, iar autorităţile competente nu au avut 

suficient în vedere experienţa acestora de a lucra cu victimele. 
� Oferirea de permise de rezidenţă numai victimelor ce cooperează cu autorităţile, lasă 

victimele cărora le este frică, neprotejate.
� Sistemul de referire slab şi lipsa unei baze de date actuală, analitică şi sistematică.
� Sistemul de protejare a victimelor se aplică pentru a proteja victimele şi martorii numai 

când dau mărturie împotriva traficanţilor şi, rar, împotriva reţelelor de crimă organizată 
implicate. 

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Lista de recomandări de mai jos este stabilită luând în considerare deficienţele şi observaţi-
ile incluse în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

1. Legea ar trebui să conţină măsuri de suspendare a acuzării victimelor pe perioada 
judecării traficanţilor.

2. Ar trebui încheiate mai multe acorduri bilaterale cu ţările învecinate pentru a consoli-
da cooperarea regională la nivel de stat din punct de vedere al protecţiei victimelor.
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3. Instruirea ofiţerilor de poliţie ar fi mai eficientă dacă ar avea o formă interactivă, ci nu 
una bazată pe seminarii. Metodologia programului AGIS ar putea fi urmărită pentru a 
obţine rezultatele dorite. 

4. Un sistem oficial de ţinere a evidenţei, înregistrare a noilor tendinţe şi de stabilire a 
necesităţilor ar trebui creat şi pus în aplicare, posibil sub auspiciile Comitetului Inter-
ministerial sau OKEA. 

5. Un sistem formal de referire ar trebui să înlocuiască actualule mecanisme ineficiente 
neformale. 

6. Acţiunile poliţiei de capturare a traficanţilor ar trebui puse în aplicare după o investi-
gaţie detaliată pentru a evita judecarea victimelor împreună cu traficanţii. Ministerul 
Sănătăţii ar putea oferi serviciile Inspectorului de Sănătate înainte ca poliţia să investi-
gheze zonele în care se suspectează că au loc activităţi de exploatare a victimelor.

7. Ar trebui stabilit un post special de procuror absolut competent în tratarea cazurilor de 
TFU şi în coordonarea muncii altor procurori. Acest lucru poate fi realizat luând exem-
plul Procurorului Antitero, ce posedă competenţă absolută în cazurile de terorism. 

8. Rolul ONG-urilor în implementarea cadrului legal anti-trafic ar trebui consolidat. Un 
pas important împotriva TFU ar fi instituţionalizarea rolului ONG-urilor în procedura 
de identificare a victimelor, pentru a evita deportarea acestora şi a le garanta protecţia 
drepturilor lor. 

9. Sistemul de protejare a martorilor ar trebui revizuit. Având în vedere dificultatea de a 
colecta evidenţe împotriva reţelelor de crimă organizată, protecţia martorilor ar trebui 
extinsă şi asupra cazurilor în care nu există evidenţe solide că acestea au legătură cu 
crima organizată.

10. Intervenţia psihologică pentru suportul victimelor în toate stagiile procedurii de jude-
care ar trebui instituţionalizată, întărind astfel contribuţia valoroasă a experţilor ONG 
în acţiunile infracţionale. 

11. Rolul autorităţilor municipalităţii în protejarea victimelor ar trebui promovat, acesta 
fiind mai aproape de societate şi, în anumite cazuri deţinând deja infrastructura ceru-
tă.

12. Pentru a creşte respectul faţă de demnitatea umană, ar trebui introduse în şcoli cursuri 
de educare asupra drepturilor omului, acest aspect fiind unul imperativ pentru Grecia 
şi pentru toate ţările de origine şi destinaţie a victimelor TFU.

13. Guvernul elen ar trebui să ratifice cât mai repede Protocolul privind prevenirea, re-
primarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii, adicţional 
la Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi Convenţia 
Consiliului Europei pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R

“ACT-UP”  ONG elenă

AGIS I, AGIS II Programe Finanţate de UE pentru susţinerea cooperării în justiţie 

AIP Asociaţia Internaţională de Poliţie

“ARSIS” ONG elenă

b-SEC Cooperarea Economică în regiunea Mării Neagre

“DESO” Centrul pentru susţinerea familiilor

EKKA Centrul Naţional pentru Solidaritate Socială

EKYTHKKA Centrul Elen pentru Cercetare şi Suport Victimelor Abuzului 
 şi Excluderii Sociale

EUROJUST  Unitatea de Cooperare Judiciară a UE

EUROPOL Oficiul European de Poliţie

GCR Consiliul Elen pentru Refugiaţi

IMEPO Institutul Politicii Migraţiei

INTERPOL Poliţia Internaţională

KATHV Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii sau Altor Forme de Abuz

KEPAD Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

OKEA Unitatea pentru Interzicerea Traficului de Persoane

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

PNA Planul Naţional de Acţiuni

SECI Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei

SPSE Pactul de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei

TFU Traficul de fiinţe umane

USAID Agenţia SUA pentru Dezvoltarea Internaţională

VTFU Victimele traficului de fiinţe umane  

YDAS Departamentul de Cooperare pentru Dezvoltarea 
 Internaţională (YDAS)/Hellenic Aid
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R E P U B L I C A  M O L D O V A

I .  I N T R O D U C E R E

 Republica Moldova este o ţară în Europa de Est, fără ieşire la mare, situată între România (la 
Vest) şi Ucraina (la Sud-Est). Conform ultimului raport al Departamentului de Stat din SUA 
“Traficul de Fiinţe umane” din 5 iunie 2006,62 Republica Moldova este în mod constant o ţară 
de origine a traficului de fiinţe umane. La nivel mai mic, Moldova este, de asemenea, ţară 
de tranzit pentru victimele TFU ce pleacă din fosta Uniune Sovietică spre Europa. Cel mai 
des, victimele TFU sunt femei şi copii transportaţi în special pentru a fi exploataţi sexual în 
Turcia, Rusia, Orientul Mijlociu (inclusiv Emiratele Arabe Unite şi Israel) şi cele europene. To-
tuşi, bărbaţii moldoveni devin şi ei victime ale TFU, fiind vânduţi în Ţările Baltice şi alte state 
ex-sovietice în scopul exploatării prin muncă în construcţii şi în agricultură. 

Aceeaşi informaţie este confirmată, de asemenea, în cel de al doilea raport anual al Cen-
trului de Reabilitare (condusă de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie), publicat în 
2005. Conform acestui raport, cetăţenii moldoveni au fost exploataţi, în 2000-2004, în 32 de 
ţări în care exploatarea sexuală rămâne, în aceşti ani, principala formă de exploatare (de la 
74% la 89% din numărul total al victimelor). Acest raport menţionează că se înregistrează 
cazuri de exploatare prin muncă şi că tot mai mulţi moldoveni sunt traficaţi pentru a cerşi 
sau a comite infracţiuni. Minorii reprezintă un procent în creştere dintre victimele traficate 
pentru a cerşi şi a comite infracţiuni (39,1% în 2004).63 În majoritatea cazurilor victimele TFU 
erau persoane solitare. În acelaşi timp, au fost cazuri de trafic a unei familii (mama şi copil). 
Anumiţi cetăţeni erau traficaţi în ţară, fapt ce a dus la apariţia TFU intern în Moldova. 

Conform unei cercetări efectuate de Centrul Internaţional “La Strada”-Moldova, femeile să-
race din zonele rurale, fără profesie,64 constituie principalul grup de persoane traficate din 
Moldova. Sărăcia, şomajul şi, în acelaşi timp, lipsa de oferte pe piaţa muncii în Moldova 
sunt motivele care îi fac pe tineri să plece peste hotare şi să accepte ofertele dubioase ale 
traficanţilor. Violenţa domestică este şi ea adesea unul dintre factorii determinanţi ai TFU. 
Mai multe ONG-uri au întreprins studii care arată că peste 80% dintre victimele TFU au fost 
expuse violenţei în familie. Ofertele de potenţiale victime sunt la îndemâna comericanţilor 
cu marfă vie, întrucat, de rând cu excesul forţei de muncă, în Moldova nu există nici o po-
sibilitate de angajare legală peste hotare, obligând majoritatea emigranţilor moldoveni să 
muncească ilegal. Vârsta de recrutare a victimelor TFU se extinde în fiecare an. Dacă până 
nu demult printre victime se atestau persoane între 18 şi 25 de ani, în prezent sunt tot 

62 Departamentul de Stat al SUA, Raportul “Traficul de Persoane”, 2006.; poate fi descarcat de pe internet ���. state. gov/g/tip/
rls/tiprpt/2006. 

63 Al 2 lea Raport Anual asupra Victimelor TFU în Sud-Estul Europei, 2005. Raportul Naţional, Republica Moldova. Geneva, 2005, 
p.  4. 

64 “Traficul de persoane în Moldova. Comentarii, tendinţe, recomandări”. Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea 
Drepturilor Femeii “La Strada”. Chişinău, 2005, p.  49. 
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mai dese cazurile când VTFU devin persoane peste 25 de ani şi copiii. Tot mai variate de-
vin şi metodele de recrutare şi transportare a victimelor peste graniţă, diversificându-se şi 
formele de exploatare. Creşte constant numărul recrutărilor prin Internet, precum şi cel al 
propunerilor false de căsătorie. Au existat chiar şi cazuri în care victimele din Moldova au 
fost destinate prelevării de organe şi tesuturi.

Deşi se ştie că TFU este foarte răspândit în Moldova, nu este posibilă o estimare exactă a 
dimensiunilor fenomenului, în principal din cauza caracterului său ascuns. În plus, sistemul 
de colectare a datelor în Moldova este neuniform. Fiecare participant la contracararea TFU 
colectează datele conform unui algoritm propriu şi, în consecinţă, informaţia nu poate fi 
comparată la nivel naţional. Totuşi, dacă luăm în considerare pericolul răspândirii fenome-
nului în societate, în ultimii ani, Guvernul a aprobat un număr de măsuri legislative, organi-
zatorice şi administrative, menite să asigure combaterea fenomenului. 

Comentarii

Conform unui sondaj efectuat în 2005 de Centrul Internaţional “La Strada” în Republica 
Moldova în rândul anumitor specialişti experimentaţi în combaterea traficului de per-
soane, ar fi fost posibilă stabilizarea situaţiei în acest domeniu în următorii doi ani. În 
ciuda faptului că principalii factori economici (sărăcia şi şomajul) care generează creşte-
rea traficului de fiinţe umane din ţară şi continuă să influenţeze negativ situaţia, măsu-
rile de combatere a traficului de fiinţe umane luate de Guvernul Republicii Moldova în 
2001-2005, cu susţinerea societăţii civile şi a comunităţii internaţionale, au făcut posibilă 
prevenirea extinderii fenomenului în ţară şi a înrăutăţirii situaţiei.

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A. Legislaţia naţională

De rând cu măsurile luate pentru îmbunătăţirea actelor legislative şi normative privind  
combatere a TFU în Republica Moldova, mai merită a menţiona următoarele:

a. Adoptarea unor actelor legislative speciale ale Republicii Moldova pentru combate-
rea TFU

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un număr de acte normative naţionale privind 
combaterea TFU:

La 20 octombrie 2005, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind prevenirea 
şi combaterea traficului de fiinţe umane.65 Beneficiind de susţinerea comunităţii interna-
ţionale şi de participarea activă a societăţii civile, elaborarea proiectului de lege a durat doi 
ani. Experţii internaţionali ai Consiliului Europei au acordat asistenţă la stabilirea prevede-
rilor legale conforme cu prevederile acordurilor internaţionale. Legea a influenţat structura 
instituţională a acţiunilor de combatere a TFU din ţară, obligaţiile agenţilor implicaţi, princi-
pale directive de combatere, drepturile victimelor etc.

65  Legea Republicii Moldova Nr. 241-XVI privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane din 20 octombrie 2005 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, Nr. 164 -167 din 09.12.2005). 
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Parlamentul Republicii Moldova a stabilit, de asemenea, pedepse stricte pentru TFU. Arti-
colul 165 din Codul penal al Republicii Moldova prevede sentinţa cu închisoarea de până 
la 25 de ani pentru această infracţiune.66 Codul penal include, de asemenea, un şir de pre-
vederi ce stipulează pedepse pentru infracţiuni similare, cum ar fi munca forţată (Art. 168 
CP), sclavia şi practicile similare sclaviei (Art. 167 CP), transportul ilegal de copii în afara ţării 
(Art. 207 CP) etc. 

b. Generalizarea activităţii instanţelor judecătoreşti 

Luând în considerare daunele pe care le poate cauza TFU şi necesitatea unei aplicări co-
recte şi uniforme a legislaţiei privind acest fenomen, Plenul Curţii Supreme de Justiţie al 
Republicii Moldova a decis, în noiembrie 2004, ca toate instanţele judecătoreşti să aplice 
legislaţia corespunzătoare conform art. 165 şi 206 CP şi a emis o Hotărâre cu privire la 
practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii, 
în concordanţă cu normele legislative internaţionale din acest domeniu.67 Plenul analizează 
separat definiţiile tuturor termenilor incluşi în art. 165 şi 206 din Codul penal, din combi-
narea cărora rezultă infracţiunea de TFU (de exemplu, recrutarea, adăpostirea, înşelăciune, 
abuzul de poziţia vulnerabilă, exploatarea sexuală comercială şi necomercială etc). 

b. Acorduri bilaterale

a. Cooperarea internaţională a forţelor de ordine 

Republica Moldova a semnat un număr de acorduri multilaterale şi bilaterale cu alte ţări 
pentru combaterea crimelor, incluzând TFU, printre care se număra următoarele acorduri:

� în 1998 – cu ţările CSI;
� în 1999 – cu Turcia, România şi Ucraina;
� în 2000 – cu Estonia;
� în 2001 – cu Uzbekistan;
� în 2002 – cu Italia şi Belarus;
� în 2003 – cu Republica Cehă, Israel şi Lituania. 

În 2006 au fost iniţiate negocieri pentru semnarea unui acord bilateral cu Guvernul Emiratelor 
Arabe Unite privind prevenirea, combaterea şi pedepsirea TFU. Totuşi, colaborarea internaţio-
nală a ofiţerilor din organele de drept este dificilă din cauza necunoaşterii limbii engleze. 

Comentarii  

E necesar a se lua măsuri pentru ca angajaţii forţelor de ordine ale Republicii Moldova să 
înveţe limba engleză pentru a putea participa la coordonarea internaţională. 

C. Planul Naţional de Acţiuni

Guvernul Republicii Moldova a adoptat un număr de acte normative privind combaterea TFU: 

66 Codul penal al Republicii Moldova Nr. 985–XV din 18 aprilie, 2002 (Monitor Oficial al Republicii Moldova, 2002, Nr. 128-129, art. 
1012). 

67 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre 
traficul de fiinţe umane şi traficul de copii Nr. 37 din 22.11.2004 . Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
2005, Nr. 8 pag. 4. 



86

� Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din 9 noiembrie 2001 cu privire la 
aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea trafi-
cului de fiinţe umane şi a Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane68 constituie primul act normativ ce a lansat strategia antitrafic, a deter-
minat structura Comitetului naţional antitrafic şi a aprobat primul Plan Naţional de 
combatere a TFU. Comitetul este o structura axată pe mai multe departamente care 
coordonează activităţile de combatere a TFU. 

� În august 2005, Guvernul a aprobat un nou Plan Naţional de prevenire şi combatere a 
TFU,69 elaborat în concordanţă cu standardele europene împotriva TFU şi luând în vede-
re cele mai bune practici în domeniu. Planul asigură reglementarea unui număr mare de 
activităţi în acest domeniu în perioada 2005-2006.

� În august 2005, Guvernul a aprobat şi Regulamentul privind Comitetul naţional anti-
trafic,70 care determină componenţa nominală, funcţiile şi statutul Comitetului, atribu-
ţiile Preşedintelui şi Secretarului, frecvenţa întrunirilor etc. Conform prevederilor, repre-
zentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi interguvernamantale, participanţi activi la 
contracararea TFU, pot participa la şedinţele Comitetului având un vot consultativ. Aces-
ta din urmă este o importantă dovadă a reformelor democratice ce au loc în Moldova. 

Comentarii 

� În prezent Moldova dispune de o bază legală şi normativă pentru combaterea TFU. 
Moldova a ratificat convenţiile internaţionale în acest domeniu şi a adoptat o lege 
specială ce reglează relaţiile dintre agenţii implicaţi în combaterea TFU, având în ve-
dere Codul penal care prevede pedepse dure pentru traficanţi, precum şi acte norma-
tive ale Guvernului ce asigură implementarea actelor legislative menţionate anterior. 
Totuşi, este loc pentru îmbunătăţirea bazei legislative. Lucru ce se poate realiza luând 
în calcul experienţa colaboratorilor organelor de drept, realizând studii detaliate, pre-
cum şi prin aplicarea, când este necesar, de noi abordări strategice pentru a diminua 
fenomenul TFU.

� Un număr de iniţiative legislative ale Guvernului au fost materializate cu participarea 
directă a ONG-urilor, lucru care demonstrează clar că Guvernul recunoaşte tot mai 
mult rolul ONG-urilor în combaterea TFU. 

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor

Programele de dezvoltare a capacităţilor poartă un caracter permanent şi includ instruire, 
seminare, vizite de studiu şi de schimb de experienţă şi materiale metodologice speciale. 
Aceste programe pot fi divizate condiţionat în trei categorii: programe axate pe îmbunătă-
ţirea aptitudinilor în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor, vizând ofiţerii de poliţie, 
procurorii, judecătorii, grănicerii, ofiţerii misiunilor diplomatice, agenţii pentru protecţia 

68 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 136-138 din 09.11.2001, art. 1274. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 136-138 din 09.11.2001, art. 1274. 
69  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 903 din 25 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-

122 din 09.09.2005, art 987).
70  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 775 din 1 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-

109 din 12.08.2005, art 865).
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copilului, asistenţii sociali şi psihologii, programe ce urmăresc îmbunătăţirea cunoştinţelor 
şi aptitudinilor în domeniul prevenirii şi conştientizării TFU, vizând profesorii, educatorii, 
jurnaliştii, asistenţii sociali, ofiţerii de poliţie, preoţii etc şi, în final, programe ce urmăresc 
îmbunătăţirea abilităţilor în domeniul incriminării TFU şi aplicării legii. 

Aceste eforturi şi-au aflat materializare în includerea problemei TFU în programa formală 
şi/sau recomandată de instruire a unor grupuri profesionale, asemenea ofiţerilor de poliţie 
şi profesorilor. Programele au cuprins, de asemenea, iniţiativele de instruire a formatorilor 
care au permis formarea unui grup naţional de experţi capabili să împărtăşească cunoştin-
ţele şi abilităţile lor dobândite. 

Aceste programe sunt în principal realizate cu ajutorul şi participarea organizaţiilor inter-
guvernamentale (OIM, OSCE, ILO, UNICEF şi alţii) şi neguvernamentale din Republica Mol-
dova. 

Comentarii

� În prezent, principalele grupuri de specialişti a căror activitate ţine de combaterea 
TFU au beneficiat de un instructaj minim sau standard în acest domeniu. Deseori, 
există schimbări în personalul agenţiilor competente, generate de fluctuaţiile în 
structurile administraţiei (alegeri, fluctuaţia cadrelor etc.). De aceea, venirea noului 
personal necesită dezvoltarea continuă a programelor de instruire. Imperativul dez-
voltării acestor programe este impusă şi de noile tendinţe ale fenomenului TFU, de 
îmbogăţirea continuă şi evoluţia cadrului legal şi de extinderea infrastructurii asis-
tenţei şi a instituţiilor implicate. 

� Ar fi necesar de promovat standardizarea şi instituţionalizarea programelor de instru-
ire şi a celor de recalificare.

� Programele de calificare s-au dezvoltat de la programe de conştientizare, la cele de 
specializare profesională, fiind adaptate noilor forme ale TFU (de exemplu, pentru 
poliţie – de la conştientizarea generală a TFU la investigaţii active ale cazurilor de 
TFU; pentru asistenţi sociali – de la cunoaşterea generală a TFU şi de la factorii de-
terminanţi la asistenţa persoanelor traficate etc.). Calitatea acestor programe este în 
continuă îmbunătăţire, oferind informaţii mai detaliate şi sistematizate. 

� Este important a adapta conţinutul programelor de instruire la legislaţia Republicii 
Moldova în domeniul combaterii TFU, ci nu doar limitarea acestuia sau axarea lor pe 
legislaţie şi practica internaţională. 

� Este nevoie de a dezvolta programe de instruire cuprinzătoare pentru specialiştii ce 
vin în contact cu potenţialele victime ale TFU.

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

Unele cercetări din Republica Moldova au fost făcute asupra problemei reprezentate de 
TFU. Majoritatea cercetărilor au fost realizate cu ajutorul şi participarea organizaţiilor inter-
naţionale şi, la nivel mai mic, de către ONG-urile locale, chiar dacă acestea pot oferi infor-
maţii colectate pe teren. 

Rezultatele studiilor efectuate au arătat că situaţia TFU este instabilă. Traficanţii au reacţi-
onat prompt la măsurile antitrafic prin schimbarea modului de recrutare, grupurilor ţintă, 
traseelor de tranzit şi ţărilor de destinaţie, procedeelor de manipulare a victimelor, meto-
delor de a le exploata. 
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În februarie 2006 Comitetul Naţional pentru combaterea TFU a decis realizarea unui sistem 
de monitorizare a implementării Planului Naţional de prevenirea şi combatere a TFU. Co-
mitetul Naţional a aprobat un model de raport pentru monitorizarea activităţilor antitrafic, 
a stabilit periodicitatea raportării (de două ori pe an – 25 Iulie şi 30 Ianuarie) şi a delegat 
persoanele responsabile pentru colectarea datelor şi procesarea lor. 

Măsurile luate sunt menite să asigure colectarea de date sigure referitoare la combaterea 
TFU din ţară şi implementarea organizată a programelor relevante. 

Pentru a crea un sistem de monitorizare este necesar un Plan Naţional detaliat şi concret de 
prevenire şi combatere a TFU. Este necesar a dispune de capacităţi de control a implemen-
tării Planului şi de modificare anumitor aspecte când e cazul. 

Comentarii 

� În general, cel mai mare obstacol în desfăşurarea unei cercetări este lipsa unui sistem 
unitar de administrare a informaţiilor la nivel interdepartamental în domeniul TFU. 
Acesta trebuie să exprime situaţia reală din punct de vedere cantitativ, al numărului 
de victime identificate/asistate, profilurile lor şi experienţele din timpul traficării. Lip-
sa unui astfel de sistem reprezintă un obstacol serios în realizarea permanentă a ana-
lizelor profunde, în înregistrarea promptă şi în reacţia imediată la nevoile descoperite 
şi la tendinţe apărute. 

� Este absolut necesar a continua aceste studii, deoarece ele ne oferă date pentru a înţe-
lege mai bine evoluţia fenomenului în ţară, a descoperi tendinţele şi, finalmente, pen-
tru a veni cu propuneri şi recomandări la strategiile şi tacticile de combatere a TFU.

� Este necesar a realiza studii în profunzime asupra diverselor aspecte ale fenomenului 
TFU în Moldova (de exemplu, exploatarea prin muncă). Acest lucru ar ajuta la dezvol-
tarea unui sistem de indicatori, pe bazele căruia ar fi posibilă identificarea cazurilor 
de TFU în scopul exploatării prin muncă, asigurând astfel acces tutror categoriilor de 
victime ce au nevoie de asistenţă.

� Există nevoia de a sistematiza informaţia despre traficul de fiinţe umane, adică de 
a organiza sistematic analiza ei şi schimbul de experienţă între actorii implicaţi în 
procesul de combatere a TFU. Este vitală existenţa unui organism central european 
pentru colectarea şi sistematizarea informaţiilor. Acest organism ar putea fi, de ase-
menea, responsabil de diseminarea rezultatelor studiilor realizate şi a altor informaţii. 
Iniţial, acest centru ar putea stabili ce tip de informaţii revin fiecărui participant, ordi-
nea lor, sistemul şi metodele colectare şi de schimb. 

� Monitorizarea şi evaluarea sistematică a măsurilor aplicate ar permite dezvoltarea 
propunerilor şi adaptarea Planului Naţional de Acţiuni. Acestea pot îmbunătăţi consi-
derabil sistemul antitrafic.

C. Cooperare şi relaţionare la nivel regional şi naţional

Printre principalele măsuri organizaţionale de combatere a TFU întreprinse de Guvernul 
Republicii Moldova este crearea unui organism special preocupat de fenomen – Comitetul 
Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (în continuare – Comitetul Naţio-
nal). El a fost creat în noiembrie 2001 pentru a coordona activităţile antitrafic din Moldova. 
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a. Structura oficială a Comitetului Naţional71

Comitetul Naţional este condus de viceprim-ministrul Republicii Moldova. În afară de pre-
şedinte, în componenţa Comitetului Naţional mai intră viceministrul afacerilor interne, un 
secretar şi paisprezece membri – conducători ai diferitelor ministere, departamente şi alte 
instituţii. Activitatea lor se axează atât pe prevenirea TFU, oferirea de asistenţă şi protecţie 
victimelor, cât şi pe incriminarea persoanelor acuzate pentru TFU. Comitetul cooperează 
strâns cu  Ministerele Justiţiei, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene, Afacerilor Interne, Educaţiei, Tineretului şi Sportului, al Dezvoltării Informa-
ţionale, Culturii şi Turismului, cu Serviciul Vamal, dar şi cu Biroul Naţional pentru Migraţie, 
Camera de Liceţiere, Preşedinţia, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Primăria municipiului 
Chişinău. 

Componenţa nominală a Comitetului Naţional este aprobată de Guvern.72 În afară de repre-
zentanţii instituţiilor guvernamentale, Comitetul Naţional poate include reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale şi interguvernamentale, ce participă activ la combaterea 
TFU, chiar dacă au drept numai la vot consultativ. 

Guvernul nu a hotărât încă, oficial, componenţa nominală a Comitetului Naţional în ce pri-
veşte reprezentanţii societăţii civile şi ai comunităţii internaţionale. Totuşi, reprezentanţi 
ai anumitor organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, ai altor structuri sunt, de 
obicei, invitaţi la întrunirile Comitetului Naţional. Dintre aceştia pot fi menţionaţi:

1. ONG-uri internaţionale 

� Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada” 
(Moldova) care gestionează o Linie telefonică naţională interurbană (Linia Fierbin-
te) gratuită şi oferă consiliere persoanelor traficate, precum şi informaţii populaţiei 
privind  riscului migraţiei ilegale şi a pericolelor generate de traficul cu fiinţe umane. 
Centrul realizează, de asemenea, campanii de prevenire şi conştientizare a publicului 
privind TFU, programe de instruire pentru diferite grupuri profesionale, sesiuni de in-
struire vocaţională şi umanitară, cercetări şi expertize legale pentru Guvern, facilitează 
accesul persoanelor traficate la asistenţă, inclusiv salvarea din locurile de exploatare şi 
repatrierea acestora. 

� Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei (CPTF Moldova) – singura organizaţie 
neguvernamentală ce acordă asistenţă juridică victimelor traficului de fiinţe umane şi 
reprezentare în instanţa de judecată. Centrul are patru filiale în Bălţi, Ungheni, Căuşeni 
şi Cahul. CPTF realizează activităţi de sporire a gradului de conştientizare şi oferă opor-
tunităţi de dezvoltare a unor mici afaceri persoanelor traficate.

� Salvaţi Copiii (Moldova) – asistă procesul de repatriere, asigură îngrijire medicală şi 
asistenţă psihologică şi umanitară copiilor victime ale TFU, oferă adăpost, asistenţă soci-
ală şi instruire vocaţională. 

� Terre des Hommes – ONG franceză, ce susţine activităţi de asistenţă a minorilor traficaţi, 
incluzând repatrierea, asistenţă socială şi umanitară, îngrijire medicală şi educaţie; pro-
gramele includ şi copii cu dificultăţi sau cei în pericol de a fi traficaţi. 

71 Activităţile Comitetului Naţional sunt stabilite conform Legii Republicii Moldova Nr. 241-XVI privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane din 20 noiembrie 2005 şi conform Reglementului Comitetului Naţional pentru combaterea traficu-
lui de fiinţe umane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775  din 1 august 2005. 

72 Art. 8 din Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 
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� Winrock Internaţional – ONG americană ce implementează programe de prevenire a 
violenţei domestice şi a traficului de femei prin realizarea activităţilor de creştere a gra-
dului de conştientizare şi de consiliere şi prin oferirea oportunităţilor de dezvoltare a 
unor afaceri. 

� Consorţiul Italian de Solidaritate – ONG care implementează programe pentru victi-
mele TFU, oferindu-le posibilitatea de a-şi deschide mici afaceri. 

� IREX – ONG americană care conduce un program ce vizează reducerea vulnerabilităţii 
grupurilor de risc major, în special a femeilor, prin intermediul dezvoltării comunităţii şi 
întăririi acesteia.

� ABA-CEELI - ONG americană care realizează cercetări legale şi asigură expertiza Guver-
nului în domeniul antitrafic.

2. Organizaţii intergurvenamentale şi de alt tip

� Misiunea OIM în Moldova administrează singurul adăpost pentru persoanele care au 
avut de suferit în urma TFU, incluzând minori, asigurându-le acestora asistenţă imedi-
ată şi pe termen lung; realizează programe de calificare profesională a colaboratorilor 
organleor de drept, desfăşoară şi susţine programe de creştere a gradului de conştienti-
zare, precum şi programe privind problemele migraţiei. 

� Misiunea OSCE în Moldova asigură asistenţă instituţiilor guvernamentale ce dezvoltă 
o bază juridică şi instituţională pentru procedurile legale antitrafic; Misiunea susţine, de 
asemenea, eforturile antitrafic ale ONG-urilor, inclusiv protecţia şi asistenţa victimelor 
TFU, precum şi programe de instruire a reprezentaţilor organelor de drept. Găzduieşte 
în fiecare lună întruniri ale actorilor antitrafic din Moldova cu scopul de a coordona acţi-
unile organizaţiilor donatoare. 

� ILO-IPEC (Organizaţia Internaţională a Muncii – Programul Internaţional de Eliminare  
a Exploatării Copiilor prin Muncă) desfăşoară studii cu privire la exploatarea copilului; 
suportă costurile Guvernului şi ale societăţii civile în prevenirea exploatării copilului şi 
traficului de copii şi în reabilitarea şi reintegrarea copiilor victime ale TFU. 

� ILO-Migrant (Organizaţia Internaţională a Muncii – Programul Internaţional cu privi-
re la Migraţie) asigură asistenţă Guvernului în adoptarea unei politici adecvate asupra 
migraţiei şi legislaţiei; întreprinde măsuri pentru o bună administrare a migraţiei forţei 
de muncă şi pentru prevenirea TFU; susţine programe de reducere a vulnerabilităţii şi 
dezvoltarea micilor oportunităţi de afaceri pentru victimele potenţiale sau actuale ale 
TFU. 

� Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) şi Programul Naţiunilor Unite pen-
tru Dezvoltare (PNUD) susţin programe educaţionale pentru copii în scopul prevenirii 
cazurilor de abuz asupra copiilor; realizează activităţi ce urmăresc prevenirea şomajului 
şi  a TFU, precum şi programe de reabilitare pentru victimele minore ale TFU. 

� Ambasada SUA şi USAID au avut un rol activ în domeniul antitrafic în Moldova.

b. Funcţionarea Comitetului Naţional

Regulamentul privind Comitetul Naţional73 defineşte statutul juridic al Comitetului şi com-
petenţa sa, autorizându-i activităţile. Potrivit Regulamentului, Comitetul Naţional este un 
organism consultativ, aflat sub auspiciile Guvernului Republicii Moldova. În consecinţă, de-

73 Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 775 din 1 august 2005 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109/865 din 12.08.2005). 
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ciziile Comitetului Naţional sunt de natură consultativă. Ele sunt adoptate prin majoritate 
de voturi, cu condiţia ca două treimi din membrii Comitetului Naţional să fie prezenţi. De 
menţionat faptul că articolul 17 din Regulament stipulează că în cazul în care decizia Co-
mitetului Naţional este semnată de prim-ministru, aceasta este obligatorie pentru toate 
instituţiile şi autorităţile publice. Acest act normativ a fost contestat de către mulţi avocaţi 
şi nu a fost pus în practică.

Comitetul Naţional are menirea să consolideze eficienţa eforturilor organizaţiilor de com-
batere a TFU la nivel naţional. Sarcina sa este de a colecta şi sistematiza informaţiile despre 
situaţia şi dimensiunea fenomenului trafic de fiinţe umane în ţară, precum şi de a genera 
propuneri de combatere a acestor fenomene negative. Comitetul Naţional trebuie să moni-
torizeze implementarea Planului Naţional de Acţiuni şi să informeze Guvernul şi societatea 
civilă asupra procesului de realizare a lui. 

Comitetul Naţional nu dispune de un organism funcţional, care să menţină o activitate per-
manentă eficientă. 

Comentarii

� Lipsa unui secretariat permanent este o deficienţă în activitatea Comitetului Naţio-
nal. Atribuţiile Secretariatului Comitetului sunt preluate de inspectorul superior al 
Centrului de Combatare a Traficului de Persoane a Ministerului Afacerilor Interne, 
însărcinat cu obligaţii de bază ale poliţiei. Aceste lacune conduc la fragmentarea ac-
tivităţii Comitetului Naţional, la lipsa coordonării şi preciziei în adoptarea deciziilor.

� Statutul Comitetului Naţional, precum şi a altor structuri interdepartamentale este 
nedefinit. În practică, deciziile Comitetului Naţional nu sunt adoptate colectiv, ci doar 
de o persoană, fără a fi supuse la vot. Autoritatea Comitetului Naţional este determi-
nată de poziţia de rang înalt a Preşedintelui – funcţia de viceprim-ministru.  

� Componenţa nominală a Comitetului Naţional (reprezentanţii societăţii civile şi ai co-
munităţii internaţionale) nu este încă definită. Mai mult, nu există o procedură care să 
reglementeze aderarea ONG-urilor moldoveneşti la Comitetul Naţional.

� Nu este clar de ce ONG-urile membre ale Comitetului Naţional au dreptul doar la un 
vot consultativ în procesul de adoptare a deciziilor, dacă însuşi Comitetul Naţional 
este doar un corp consultativ, iar deciziile sale nu sunt, de fapt, decât recomandări.

c. Coordonarea regională a activităţilor

La nivel regional, în concordanţă cu art. 10 al Legii Republicii Moldova privind prevenirea 
şi combaterea traficului de fiinţe umane, organizarea şi coordonarea combaterii TFU sunt 
realizate de către comisiile teritoriale/locale, precum şi de administraţia publică locală. Co-
misiile teritoriale de combatere a TFU sunt responsabile pentru implementarea măsurilor 
stipulate în Planul Naţional. Ele monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a TFU 
în teren şi asigură asistenţă organizaţiilor ce se ocupă de această problemă. 

Totuşi, în practică, membrii comisiilor teritoriale au doar cunoştinţe elementare despre pro-
blemele TFU, precum şi despre modalităţile de combatere a acestui fenomen. De aceea, 
eforturile comisiilor teritoriale sunt ocazionale. Pentru a demara activităţile comisiilor teri-
toriale, Comitetul Naţional realizează întâlniri cu anumiţi invitaţi în centrele regionale.
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Comentarii

La nivel regional nu se acordată o atenţie specială problemei TFU în Republica Moldova. 
Este necesar să se organizeze şedinţe de instruire a membrilor comisiilor teritoriale, atât 
cu privire la TFU, cât şi la activităţile de combatere a acestuia.

D. Mobilizarea resurselor

În prezent, resursele necesare implementării Planului Naţional de Acţiunie pentru comba-
terea TFU, adoptat de Guvernul Republicii Moldova, nu vin de la bugetul de stat. În general, 
măsurile de combatere a TFU sunt realizate graţie mijloacelor disponibile din asistenţa in-
ternaţională. Asistenţa din partea statului se reduce la participarea reprezentanţilor insti-
tuţiilor de stat la implementarea diverselor programe.

Ministerele Republicii Moldova, precum şi administraţia publică locală nu dispun de resur-
sele necesare pentru a urmări procedurile aplicate în restul lumii şi a aloca mijloace ONG-
urilor pentru implementarea programelor antitrafic.

Comentarii 

Situaţia descrisă este alarmantă, având în vedere nu numai derularea programelor în 
viitor, ci şi existenţa ONG-urilor ce desfăşoară activităţi antitrafic după ce asistenţa şi su-
portul internaţional vor înceta.

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

Prevenirea TFU este cea mai importantă parte a eforturilor antitrafic, deoarece ajută oame-
nii să evite situaţii periculoase şi previne escaladarea fenomenului în societate. Măsurile 
luate în Moldova pot fi divizate în două categorii:

� sporirea gradului de conştientizare a opiniei publice privind TFU;
� reducerea riscurilor pentru grupurile social vulnerabile.

a. Sporirea gradului de conştientizare

În prezent, majoritatea ONG-urilor sunt preocupate de sporirea gradului de conştientiza-
re  a grupurilor predispuse la risc şi a publicului larg faţă de fenomenul TFU în Republica 
Moldova. Sunt organizate activităţi educaţionale pentru grupuri predispuse la risc (şcolari, 
studenţi, absolvenţi etc) în vederea înţelegerii, recunoaşterii pericolelor şi încurajării în 
adoptarea măsurilor de prevenire. Aceste activităţi vizează reprezentanţii mass-media, au-
torităţile publice locale, funcţionarii, preoţii, profesorii, urmărind îmbunătăţirea abilităţilor 
de transmitere a mesajelor antitrafic. 

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova susţine activităţile anu-
mitor ONG-uri. Un ghid  metodologic “Prevenirea traficului de femei”, elaborat de Centrul 
Internaţional “La Strada” în 2002 şi destinat profesorilor preuniversitari, a fost aprobat de 



R
E

P
U

B
L

I
C

A
 

M
O

L
D

O
V

A

93

Ministerul Educaţiei74 şi recomandat ca material suplimentar pentru cursurile “Noi şi legea” 
şi “Educaţia pentru viaţa de familie”. Cursurile de instruire pentru grupurile predispuse la 
risc sunt ţinute de activişti ai ONG. În instruire sunt folosite documentare şi filme ce au ca 
subiect TFU.

Pe parcursul anilor 2001-2005, un şir de organizaţii ca OIM, Centrul Internaţional “La Strada” 
şi Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei au iniţiat campanii anuale de conştienti-
zare cu genericul “Tu nu eşti marfă”, “Stop traficului de femei”, “Lilia 4-ever”. Au fost utilizate 
numeroase mijloace de informare, inclusiv ecranizări gratuite ale unor filme educative în 
cinematografe, seminare informative/educative, emisiuni TV şi radio, postere, distribuite 
materiale informative. Aceste campanii au promovat o linie telefonică Linia Fierbinte ca sur-
să de informare privind TFU şi migrarea. 

Linia telefonică gratuită naţională din Moldova – 0800 77777 – este gestionată de Centrul 
Internaţional “La Strada”. Prin această Linie Fierbinte non-stop populaţia poate adresa între-
bări şi cere sfaturi privind migrarea şi prevenirea TFU. Apelurile sunt gratuite pe teritoriul 
Republicii Moldovei. La aceeaşi Linie Fierbinte este disponibil un număr de telefon şi pentru 
apeluri internaţionale non-stop – (00 373 22) 23 33 09. La începutul anului 2006, OIM şi “La 
Strada” au deschis o linie telefonică pentru regiunea Transnistria, pe malul stâng al râului 
Nistru, gestionată de ONG-ul “Interaction”. 

Un şir de alte ONG-uri, printre care “Salvaţi copiii”, “IREX-Consiliul Internaţional de Schim-
buri şi Cercetare” şi “Winrock Internaţional”, prezente în Moldova,  au organizat, în diferite 
regiuni ale ţării, campanii de informare şi conştientizare a publicului faţă de TFU. Winrock 
Internaţional a stabilit linii de informare regionale şi implementează instruiri de formare a 
abilităţilor femeilor din zona rurală. Un număr de ONG-uri din zona rurală răspândesc afişe 
informaţionale şi broşuri pentru grupurile de risc, publică reviste despre problema TFU şi 
utilizează �eb-site-uri pentru a publica informaţii despre această problemă. 

74 Hotărârea Consiliului Naţional de Curriculum şi Evaluare al Ministerului Educaţiei nr. 04-12-3387 din 6 noiembrie 2002. Hotărârea Consiliului Naţional de Curriculum şi Evaluare al Ministerului Educaţiei nr. 04-12-3387 din 6 noiembrie 2002. 
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Comentarii 

� În general, se poate concluziona că aceste eforturi de sporire a gradului de conştien-
tizare şi-au atins într-o anumită măsură obiectivele şi că problema TFU este bine cu-
noscută populaţiei din Republica Moldova. Conform unui studiu mai recent*, 77,5% 
din tinerii cu vârsta între 18 şi 29 de ani şi 80,6% din cei între 30 şi 39 de ani sunt con-
ştienţi de existenţa fenomenului TFU, recunosc că este o problemă foarte serioasă 
pentru ţara lor şi admit că, împreună cu alte iniţiative, campania de conştientizare a 
ajutat la stabilizarea situaţiei. 

� Una din cele mai importante canale de răspândire a informaţiei este reprezentată de 
mass-media şi, în mod particular, de televiziune. Anumite agenţii promovează în mod 
permanent difuzarea unor variate filme naţionale şi internaţionale cu teme legate de 
TFU. Oricum, reprezentanţii ONG-urilor întâmpină probleme în plasarea reclamelor 
sociale în mass-media, deoarece această acţiune este foarte scumpă. 

� În prezent, accesul la reclama socială este dificil. Este necesară dezvoltarea anumitor 
măsuri de susţinere a reclamei sociale. 

* Cercetare susţinută de Centrul de Sociologie a Comunităţilor şi Studii de Gen din Moldova asupra impactului Campaniei 
sociale “Şi mie îmi pasă...”, promovată de Centrul “La Strada” din noiembrie 2005 până în mai 2006, camanie ce sconta  eli-
minarea stigmei populaţiei faţă de persoanele traficate şi extinderea căilor de acces a acestor persoane la asistenţa oferită 
de “La Strada”. Raport întocmit în august 2006.

b. Reducerea riscurilor 

Activităţile de reducere a vulnerabilităţii au fost realizate pentru grupurile de risc, în special 
fete şi femei din zonele rurale, din familii sărace şi dificile. Programele din acest domeniu ar 
trebui în principal concentrate pe asigurarea accesului la instruire profesională şi la asisten-
ţă pentru găsirea unui loc de muncă. 

De remarcat că astfel de programe au început să fie implementate în Moldova abia în ulti-
mii doi ani. Exemple ale accesului liber la instruire profesională, orientată spre cererea pe 
piaţa muncii şi facilitării angajării, accesului la consultaţii şi subvenţii pentru lansarea unor 
mici afaceri, la sistemul general de învăţământ, la ajutor umanitar şi formal, sunt oferite în 
special de OIM, ILO-IPEC, prin partenerii ei “La Strada” şi “Centrul de asistenţa în afaceri”, 
“Winrock Internaţional”, “Terre des Homes”, UNDP. 

Eforturile ONG-urilor şi ale comunităţii internaţionale sunt, de asemenea, cuplate cu măsuri 
luate de stat şi includ, printre altele, extinderea căilor de acces gratuit al tinerilor la instru-
ire profesională şi la posibilităţile de angajare. Fostul sistem educaţional al învăţământului 
secundar gratuit din Moldova a decazut în ultimii ani. În prezent Guvernul alocă resurse 
de la buget pentru a oferi alimentare gratuită în aceste şcoli şi pentru a furniza un anumit 
număr de locuri destinat instruirii profesionale, finanţate în totalitate de stat din 2005. To-
tuşi, numărul unor astfel de locuri este încă foarte limitat, iar aceste măsuri sunt evident 
insuficiente. 
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Comentarii

� Este nevoie de programe economice speciale de susţinere pentru absolvenţii inter-
natelor şi orfelinatelor, deoarece aceştia sunt cei mai vulnerabili la TFU.

� Un obstacol în implementarea acestor programe îl constituie lipsa unui sistem adec-
vat de instruire profesională în zonele rurale. De aceea, deplasarea în zonele urba-
ne pentru o perioadă lungă de timp pe perioada cursului creează cursantului multe 
inconvenienţe, inclusiv cele legate de costurile adiţionale; alt obstacol îl constituie 
dezvoltarea slabă a pieţei muncii în zonele rurale, atât din punctul de vedere al nu-
mărului limitat de locuri de muncă, cât şi al remunerării insuficiente etc.

� Este necesar să se ia măsuri pentru a oferi acces liber la instruire profesională popula-
ţiei sărace şi măsuri menite să dezvolte piaţa muncii în zonele rurale.

� Pentru prevenirea TFU este necesar, de asemenea, a înteţi lupta împotriva violenţei 
domestice.

b. Protecţie şi asistenţă 

a. Identificarea cazurilor de trafic cu fiinţe umane

În prezent, victimele traficului de fiinţe umane ce provin din Moldova sunt identificate în 
principal de:

� poliţie, atunci când procesează informaţiile despre crimele comise în ţară. 
� ONG-uri sau organizaţii la care se adresează victimele în persoană sau care primesc ape-

luri telefonice de la victime sau rudele lor. 

Studiul realizat de Centrul Internaţional “La Strada” în 200575 a scos la iveală un număr de 
probleme în domeniul identificării victimelor traficului de fiinţe umane, incluziv lipsa unei 
definiţii oficiale a termenului “identificare”, a unei proceduri şi a criteriilor pentru identifica-
rea unei victime. Studiul a descoperit şi faptul că sistemul de identificare a victimelor TFU 
nu este destul de dezvoltat în Moldova. Multe potenţiale canale capabile să primească in-
formaţii despre diverse cazuri de TFU nu sunt utilizate încă (serviciul de frontieră, corpurile 
diplomatice internaţionale ale Republicii Moldova, serviciul protecţiei sociale etc.). 

75 “Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane”. Editia tematica “La Strada EXPRESS”, Nr. 2. Centrul Internaţional pentru 
Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”, 2006.
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Comentarii

Este necesar: 

� a elabora o metodă clară de identificare a victimelor TFU, bazată pe reglementările 
legislaţiei naţionale şi orientată spre soluţionarea unor probleme specifice ale Repu-
blicii Moldova;

� a dezvolta un sistem de identificare a victimelor diferitelor tipuri de crime legate de 
TFU, bazat pe definiţia TFU, informaţii despre cazuri de TFU, studii sociologice şi psi-
hologice pe această temă; 

� a elabora recomandări pentru identificarea victimelor TFU pentru organele de drept 
şi pentru ONG-uri, bazate pe legislaţia naţională.

� a dezvolta în continuare cooperarea dintre poliţie şi ONG-uri în domeniul identificarii 
VTFU, deoarece victimele preferă să vorbească cu reprezentanţii ONG-urilor. 

De remarcat faptul că această cooperare între instituţiile statului şi ONG-uri în identificarea 
victimelor TFU şi referirea lor pentru asistenţă complexă şi protecţie reprezintă elementul 
principal al Mecanismului Naţional de Referire (MNR)76, o nouă strategie europeană pentru 
combaterea traficuluii de fiinţe umane. MNR ajută atât la soluţionara problemei identificării 
şi asistenţei victimelor TFU, cât şi la îmbunătăţirea întregului sistem de combatere a crimei 
în ţară. 

Comentarii

Este necesar a constitui un sistem de cooperare în cadrul MNR pentru referirea VTFU în 
locurile unde vor beneficia de asistenţa necesară. 

b. Asistenţă în repatriere şi evaluarea riscului

În prezent, cele două mari organisme implicate în repatrierea persoanelor traficate din Re-
publica Moldova sunt reprezentanţele diplomatice ale acesteia peste hotare şi OIM. De obi-
cei, victimele nu au documente de identificare şi, astfel, misiunea reprezentativă a Moldovei 
acţionează prin identificarea persoanelor şi eliberează actele lor de transport. 

Conform articolului 19 din Legea Republicii Moldova privind prevenirea şi combaterea tra-
ficului de fiinţe umane, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale, ar trebui să elaboreze 
şi să aprobe un Regulament privind procedura de repatriere a victimelor TFU. În prezent, 
acest document se află în ultima fază de elaborare. 

Repatrierea VTFU comportă deseori elemente negative. Revenind acasă, victimele se con-
fruntă cu aceleaşi probleme pe care le aveau înainte de plecare: lipsa sursei permanente de 
trai, datorii, probleme în familie etc. În plus, ele sunt nevoite să înfrunte probleme adiţiona-
le, cum ar fi cele de sănătate, traumele psihologice şi frica de neintegrare socială dacă se va 
afla despre trecutul lor. Dacă o victimă depune mărturii poliţiei din ţara de destinaţie, ea are 
frică de răzbunarea traficanţilor.

76 “Mecanismul Naţional de Referire a victimelor traficului de fiinţe umane la nivel naţional”. Unirea eforturilor pentru a proteja 
drepturile victimelor TFU”.  Îndrumar practic. OSCE/BDIHR, Warsa�, 2004.
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Protocolul privind prevenire, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane,  în special 
femei şi copii, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate spune:

 “Când o ţară semnatară repatriază o victimă a traficului de persoane într-o ţară semnatară a 
cărei cetăţenie o deţine persoana respectivă sau în care el sau ea avea, la momentul intrării pe 
teritoriul ţării semnatare de primire, dreptul la reşedinţă permanentă, repatrierea respectivă se 
a face ţinând cont în mod corespunzător de siguranţa persoanei şi de stadiul tutror procedurile 
judiciare legate de faptul că acea persoană este o victima a traficului şi, de preferinţă, se va face 
în mod voluntar. ”77

În realitate, riscul repatrierii victimei nu este întotdeauna evaluat. O parte dintre ele, după 
ce sunt readuse în Moldova, continuă să înfrunte problemele cărora nu le pot face faţă şi 
încep să caute noi oportunităţi de angajare peste hotare. Statisticile OIM arată că în 2001-
2004 o medie de 8% din victime (de la 12% în 2001 la 4,3% în 2004) au fost traficate repe-
tat78. Reprezentanţii structurilor oficiale din ţările de destinaţie ar trebui să evalueze riscul 
repatrierii persoanelor care au devenit victime ale TFU şi, dacă este necesar, să caute alter-
native pentru o astfel de repatriere. 

Comentarii 

Republica Moldova are obligaţia de a proteja interesele cetăţenilor săi, care au devenit 
victime ale TFU. Astfel, este necesar să se semneze acorduri bilaterale cu ţările de desti-
naţie, obligându-le pe acestea să evalueze riscul repatrierii victimelor şi să caute alterna-
tive la repatriere. 

c. Adăposturi, asistenţă medicală, psihologică şi umanitară

Din 2001, a fost creat un adăpost specializat pentru victimele TFU (Centru de Reabilitare) 
în Republica Moldova, administrat de reprezentanţii Misiunii OIM în Moldova. El este situat 
în Chişinău, capitala Republicii Moldova. În 2004, UNICEF a asistat deschiderea şi echiparea 
unei secţii separate pentru victimele copii. Adăpostul, finanţat de comunitatea internaţi-
onală în locul Guvernului, oferă asistenţă gratuită de reabilitare pe termen mediu celor ce 
acceptă benevol acest serviciu. Victimele TFU primesc asistenţă medicală direct în adăpos-
tul unde sunt repartizaţi la întoarcerea în Moldova. Probleme în furnizarea asistenţei medi-
cale apar când este vorba despre o intervenţie serioasă, ca operaţia chirurgicală. Moldova 
a introdus un sistem de asigurări obligatorii de sănătate şi asistenţă medicală gratuită este 
acordată numai celor care au poliţa de asigurare medicală.

În general, adăpostul specializat al OIM oferă beneficiarilor oportunitatea de a sta acolo 
până la 3 luni, care, în mod normal, sunt de ajuns pentru recuperare. Oricum, în practică, 
sunt cazuri când o victima necesită o reabilitare pe teren lung – un an sau chiar mai mult. 
Cateodată, şederile temporare pe o durată mai lungă sunt cruciale pentru cei care nu au 
rude, au fost marginalizaţi de familiile lor, sunt mame singure sau primesc instruire profesi-
onală în alt loc decât cel de reşedinţă. În aceste cazuri este o problemă a le acorda asistenţă 
pe termen lung.

77 Protocolul privind prevenire, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii, adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva criminaţităţii transnaţionale organizate, 2000. Vezi: http://���. un. org/russian/documen/con-
vents/orgcrime. pdf 

78 Al doilea Raport anual privind victimele TFU în Sud-Estul Europei, 2005. Raportul Naţional al Republicii Moldova. OIM, Gene-
va, 2005, pag. 24. 
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Recent, în Moldova, au fost depuse eforturi pentru a dezvolta o reţea de servicii care să asis-
te victimele la locul lor de reşedinţă. Astfel, UNDP a ajutat deja la deschiderea a trei adăpos-
turi în diferite judeţe ale Republicii Moldova. Este în plan deschiderea a încă cinci astfel de 
adăposturi. Foarte des, victimele TFU au nevoie de ajutor umanitar, ca îmbrăcăminte, obiec-
te de igienă persoanlă etc. Centrul Internaţional “La Strada” asigură astfel de asistenţă. 

Comentarii

Este necesară instituirea de adăposturi/servicii de asistenţă pe termen lung, unde victi-
mele TFU pot beneficia de asistenţa necesară cel puţin un an. 

d. Accesul la instruire profesională – Angajarea şi dezvoltarea micului business – Rein-
tegrarea socială a victimelor

Conform standardelor internaţionale, victimele TFU au dreptul la instruire profesională. În 
prezent, Misiunea OIM în Moldova, Centrul Internaţonal “La Strada” şi CPTF oferă, în temei, 
o astfel de asistenţă având în vedere acordurile semnate cu Agenţia Naţională de Ocupare 
a Forţei de Muncă (ANOFM) şi Ministerul Economiei şi Comerţului. Victimele care nu posedă 
o profesie sau au una ce nu mai este solicitată pe piaţa muncii, sunt, în general, instruite 
ca frizeri, culinari şi croitorese sau în alte meserii cerute pe piaţa muncii. Foştii studenţi ai 
instituţiilor de învăţământ universitar sunt asistaţi pentru reintegrare, fiind acoperite când 
e posibil taxele de şcolarizare. Asemenea proiect a fost implementat din 2002 de Centrul 
Internaţional „La Strada” cu ajutorul Misiunii OSCE în Moldova. 

Victimele sunt, de asemenea, asistate la căutarea unui loc de muncă de subdiviziunile loca-
le ale ANOFM pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului. O piedică în calea acestui gen 
de asistenţă este nivelul înalt al şomajului, dar şi nivelul scăzut al salariilor oferite. Misiunea 
OIM în Moldova şi CPTF oferă victimelor posibilitatea de a iniţia mici afaceri. Există criterii 
detaliate de selecţie pentru acest program, aşa încât participanţii care aplică trebuie să po-
sede anumite abilităţi pentru a-şi putea organiza propria afacere. Câştigătorii concursului 
sunt instruiţi special, asistaţi în elaborarea unui plan de afaceri şi li se oferă mici ajutoare 
pentru cumpararea echipamentului necesar, a materialelor etc. 

Scopul principal al activităţilor menţionate (asiguarea accesului la instruire şi angajare) este 
de a facilita reintegrarea victimelor şi a preveni implicarea lor repetată în TFU. Desigur, re-
integrarea socială a VTFU, exploatate timp de un an sau mai mult, este un proces lent şi 
dificil. Foarte des starea lor psihologică timp îndelungat nu le permite să se concentreze la 
o anumită activitate sau să lucreze în mod satisfacător. Din această cauză ONG-urile care 
oferă asistenţă victimelor TFU desfăşoară un proces pe termen lung de monitorizare a pro-
greselor realizate de aceşti oameni şi îi ajută în depăşirea problemelor psihologice.

Comentarii 

Se impune monitorizarea pe termen lung a progreselor înregistrat de victimele TFU pen-
tru a le feri de implicarea repetată în situaţii similare.

e. Asistenţa juridică

Victimele TFU sunt asistate pentru a-şi face noi documente şi beneficiază de consiliere juri-
dice  în ceea ce priveşte familia, locuinţa şi alte probleme. Asistenţa este oferită de un ONG 
specializat – Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei (CPTF). 
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f. Accesul la proceduri legale civile şi compensare

Victimele TFU au dreptul la reparaţia prejudiciilor (despăgubiri) pentru suferinţele îndura-
te.79 Despăgubirea pentru suferinţa îndurată este foarte importantă pentru victimele TFU, 
ea fiind privită ca o manifestare a justiţiei. Reparaţia prejudiciilor poate avea un efect de pre-
venire sau de reabilitare, întrucât oferă victimelor oportunitatea de a începe o nouă viaţă când 
ajung în ţara de origine şi le fereşte de a nimeri din nou în mâinile traficanţilor.80 

O victimă a TFU poate cere compensaţii pentru pierderi materiale/morale prin intermediul 
unui proces, conform procedurilor legale81. 

Concluzii

� Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei este singura ONG care oferă asistenţă ju-
ridică victimelor TFU şi le reprezintă în proces. Angajaţii acestei organizaţii ajută vic-
timele să obţină despăgubiri. Dar, conform spuselor acestora, este practic imposibil 
să obţii despăgubire pentru victimele TFU. Deşi autorităţile judiciare au decis ca o 
despăgubire să fie plătită victimelor, din păcate, criminalii reuşesc să se sustragă de 
la plata obligaţiilor, neînregistrând bunurile pe numele lor. Astfel, până la urmă pare 
că nu există nimic ce poate fi confiscat pentru plata despăgubirilor. 

� Este important ca victimele să fie informate din timp despre drepturile lor la despăgu-
bire şi să fie sprijinite juridic în intentarea proceselor împotriva autorilor infracţiunii.

D. Incriminarea

a. Punerea sub urmărire şi condamnarea criminalilor

Conform Codului de procedură penală a Republicii Moldova82, dreptul de a formula puneri 
sub urmărire o au următoarele organe:

� Ministerul Afacerilor Interne;
� Serviciul de Securitate şi Informaţii al Republicii Moldova;
� Departamentul Vamal;
� Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei.

În subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova există o subdiviziune 
specializată – Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane. Este singura subdivizi-
une a organelor interne specializată în combaterea TFU din spaţiul CSI. Crearea unei astfel 
de subdiviziuni specializate în Moldova a fost decisă din cauza escaladării TFU în ultimii ani. 
În 2005, în Republica Moldova au fost înregistrate 344 de infracţiuni privind TFU, incluzând 
240 cazuri penale conform art. 165 al Codului penal “Traficul de fiinţe umane” şi 104 con-
form art. 206 “Traficul de copii”. 

În orice caz, ofiţerii ce se ocupă cu astfel de reclamaţii nu au reuşit să adune suficiente do-
vezi pentru a duce în instanţă cazurile respective. Conform informaţiilor Biroului General de 

79 Art. 23, p. (2) din Legea Republicii Molodva privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 
80 “Mecanismul Naţional de Referire a victimelor traficului de fiinţe umane la nivel naţional”. Unirea eforturilor pentru a proteja 

drepturile victimelor TFU”.  Îndrumar practic. OSCE/BDIHR, Warsa�, 2004, pag. 97. 
81 Regulile de intentare a unor astfel de procese sunt cuprinse în Capitolul I al secţiunii VII al Codului de procedura penală al 

Republicii Moldova. 
82 Legea Republicii Moldova nr. 122-XV (Codul de procedură penală).r. 122-XV (Codul de procedură penală).
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Reclamaţii, în anul 2005, în instanţele judecătoreşti au fost inaintate 222 de cazuri penale 
referitoare la TFU (192 în baza art. 165 CP şi 30 în baza art. 206 CP). În plus, analizele arată 
că majoritatea cazurilor penale menţionate au fost rejudecate în baza art. 220 al Codului 
Penal “Proxenetismul”, fără examinarea în instanţa de judecată. În ciuda unui număr mare 
de cazuri aduse în instanţă în 2005, numai 36 de persoane au fost condamnate conform art. 
165 CP şi 19 conform art. 206 CP. 

Cercetările asupra cazurilor penale referitoare la TFU, scoaterea ilegală din ţară a copiilor 
şi proxenetismul, examinate de instanţele de judecată în 2004 şi în primele nouă luni ale  
lui 200583, au fost efectuate de Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. Aceasta a 
demascat un număr de încălcări ale legii şi nereguli în judecarea cazurilor. Din datele Curţii 
Supreme de Justiţie reiese că în mai mult de 50% din cazurile analizate, acţiunile învinuiţilor 
au fost încadrate sub incidenţa art. 220 şi altor articole, în loc de art. 165.

Pe lângă toate acestea, tribunalele au comis următoarele contravenţii:

� achitarea nefondată a unor persoane care au participat la TFU;
� Lipsa confidenţialităţii în pofida prevederii de a garanta dreptul victimelor la intimitate;
� achitarea acuzaţilor în baza înţelegerilor voluntare ale victimelor exploatării, care sub 

lege internaţională, nu influenţează evaluarea penală şi legală a cazurilor respective; 
� rejudecarea greşită a cazurilor ce duce la amânarea suplimentară a pedepsei, fapt dato-

rat neatenţiei;
� percepţia falsă conform căreia recrutarea este o tentativă de crimă, în ciuda faptului că 

aceasta reprezintă chiar acţiunea principală în cadrul TFU. 

În cazurile analizate, instanţele judecătoreşti au recurs la interogarea victimelor în prezenţa 
avocaţilor şi a rudelor.

În opinia Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, motivul “acestor încălcări o consti-
tuie cunoaşterea insuficientă a legislaţiei de către judecători, practica judiciară săracă şi lipsa 
explicaţiilor la unele probleme în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei date”.

Comentarii 

� Se impune organizarea unor programe de instruire specializate pentru reprezentanţii 
organele de incriminare a infractorilor şi pentru judecători. 

� Este necesară consolidarea bazei materiale a organelor de urmărire penală. E necesar 
a dezvolta o bază normativă pentru reclamaţii penale pentru a diferenţia clar infrac-
ţiunile.

� Este oportună construirea de proceduri legale pentru reclamarea traficanţilor de per-
soane şi a victimelor acestora.

b. Protectia martorilor 

Legislaţia Republicii Moldova privind protecţia victimelor, martorilor şi a altor persoa-
ne participante în procedurile legale84 stipulează o serie de măsuri pentru protecţia vieţii, 

83 Informaţie cu privire la rezultatele generalizării practicii judiciare pe cauzele cu privire la traficul de fiinţe umane, traficul de copii, 
scoaterea ilegală a copiilor din ţară şi proxenetism. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie  a Republicii Moldova, 2006, nr. 5,  p. 34. 

84 Legea Republicii Moldova nr. 1458-XIII din 28.01.1998 privind protecţia părţii vătămate, a martorilor şi altor persoane care 
acordă ajutor în procesul penal.  
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sănătăţii, drepturilor şi intereselor persoanelor implicate în proceduri legale, precum şi a 
membrilor familiilor şi a apropiaţilor acestora. În funcţie de circumstanţe, legea stipulează 
măsuri obişnuite şi extraordinare.

Măsurile obişnuite sunt:

� protecţia vieţii, casei şi a proprietăţii;
� asigurarea cu protecţie individuală specială, comunicaţii şi măsuri de notificare a peri-

colului; 
� plasarea temporară într-un loc sigur;
� nedivulgarea informaţiei despre persoana aflată sub protecţie.

Măsurile extraordinare sunt: 

� schimbarea locului de muncă sau de studii;
� schimbarea locuinţei, cu asigurarea unei alternative de locuit;
� emiterea unui buletin de identitate cu alte date; schimbarea înfăţişării;
� audieri private.

Comentarii 

� În majoritatea cazurilor, lipsa implicarii statutului înseamnă interzicerea implemen-
tării legii. În doar câteva cazuri, Ministerul de Interne în cooperare cu OIM şi CPTF au 
asigurat protecţie modică victimelor.

� Este necesar a dezvolta un sistem de protecţie a martorilor în Republica Moldova şi 
aplicarea măsurilor stipulate de legislaţie pentru protecţia acestora.

În 2000, Moldova a devenit membru al SECI – o organizaţie interguvernamentală a 12 ţări 
din Sud-Estul Europei. Această organizaţie coordonează acţiunea organelor de aplicare a 
legii în statele membre, având ca obiectiv combaterea infracţiunilor transnaţionale. Obiec-
tivul principal al acestei organizaţii localizate în Bucureşti, România, este de a asigura un 
schimb rapid şi eficient de informaţii privind diverse infracţiuni, inclusiv TFU. Acest schimb 
este asigurat de ofiţeri specialişti în comunicaţie, reprezentanţi ai ţărilor membre, care lu-
crează permanent la sediu. Mai mult, organizaţia furnizează asistenţă în eliberarea şi repa-
trierea victimelor infracţiunilor de pe teritoriul celorlalte state membre, în urmărirea crimi-
nalilor etc. În 2005 prima videoconferinţă pentru mărturie într-o examinare a tribunalului, 
ce a avut loc în altă ţară, a fost organizată cu sprijinul SECI. La acea conferinţă, un cetăţean al 
Republicii Moldova, victima a TFU, aflat pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave Macedonia, 
a depus mărturie prin mijloace vizuale de comunicare pentru curtea examinatoare din acea 
ţară. Sprijinul SECI este foarte important pentru organele de drept din Republica Moldova, 
care nu dispun de mijloace financiare pentru a combate criminalitatea transnaţională or-
ganizată.

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I

Cele mai bune practici ale sistemului moldovenesc de combatere a TFU se regăsesc în acest 
raport, în capitolele respective.
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V I .  D E F I C I E N Ţ E

Deficienţele acestui sistem pot fi regăsite în acest raport, în capitolele respective.

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Lista de recomandări ce urmează este stabilită luând în considerare deficienţele şi observa-
ţiile incluse în prezentul raport şi imperativul de ameliorare a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

Pentru îmbunătăţirea sistemului antitrafic în ţară se recomandă adoptarea următoarelor 
măsuri:

1. Dezvoltarea abilităţilor: este nevoie de programe bine organizate pentru a antrena 
specialişti care să între în contact cu potenţialele victime ale TFU. 

2. Managementul de cercetare şi informaţional: este necesar a sistematiza colectarea in-
formaţiei despre TFU, organizarea cercetărilor, analizei şi schimbului de informaţii între 
participanţii la combaterea TFU; este absolut imperios de a desemna o unitate centrală 
responsabilă de colectarea şi sistematizarea informaţiei şi familiarizarea participanţilor 
la combaterea TFU cu rezultatele studiului şi cu alte informaţii importante; este necesar 
să se determine de ce tip de informaţii au nevoie participanţii şi să se stabilească o pro-
cedură de colectare, sistematizare şi schimb de informaţii.

3. Coordonarea acţiunilor

� Comitetul Naţional pentru combaterea TFU nu are un Secretariat permanent funcţi-
onal. Este necesară formarea unei subdiviziuni speciale (1-2 unităţi) în afara Guver-
nului Republicii Moldova pentru a combate TFU.

� Reprezentanţii societăţii civile şi ai structurilor interguvernamentale nu sunt apro-
baţi oficial de Guvern. Este necesară includerea reprezentanţilor ONG-urilor active în 
domeniu în structura oficială a Comitetului Naţional.

� Republica Moldova nu acordă suficientă atenţie problemei TFU la nivel regional. Este 
necesară organizarea de programe de instruire pentru membrii comisiilor teritoriale 
în problema TFU şi combaterea ei.

4. Mobilizarea resurselor. În prezent, activităţile de combatere a TFU în Moldova sunt fi-
nanţate, în principal, din ajutoare internaţionale. Statul ar trebui să aloce resurse de la 
buget pentru a suporta combaterea acestui fenomen în ţară.

5. Prevenirea traficului de fiinţe umane

� Este necesară dezvoltarea de măsuri de stat pentru a finanţa reclama socială.
� Întru prevenirea unor eventuale riscuri, este necesar ca statul să întreprindă măsuri 

pentru asigurarea accesului liber la instruire profesională pentru populaţia săracă.
� Pentru a preveni infracţiunile TFU, este necesar a înteţi lupta împotriva violenţei do-

mestice. 
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6. Asistenţa şi protecţia victimelor traficului de fiinţe umane

 Se impune:

� Dezvoltarea unei definiţii clare a victimelor TFU bazate pe reglementări naţionale şi 
orientate spre soluţionarea problemelor specifice ţării.

� Dezvoltarea unui sistem de indici privind identificarea victimelor TFU bazat pe de-
finiţia TFU, pe datele care să reflecte fenomenul, pe studii psihologice şi sociale în 
domeniu.

� Formularea de recomandări pentru organele competente şi ONG-uri privind identi-
ficarea victimelor TFU, ţinându-se cont de legislaţia naţională.

� Crearea unui sistem de cooperare în cadrul MNR pentru a face posibilă referirea vic-
timelor TFU către locurile în care pot beneficia de asistenţă. 

� Semnarea de acorduri bilaterale cu ţările de destinaţie, stipulând obligaţia acestor 
ţări de a estima riscul repatrierii victimelor TFU şi de a căuta alternative repatrierii.

� Deschiderea de adăposturi pe termen lung, unde victimele TFU pot sta şi primi asis-
tenţa necesară cel puţin un an.

� Monitorizarea pe termen lung a reintegrării victimelor TFU, cu scopul de a le susţine 
şi de a preveni implicarea lor repetată în trafic.

� Dezvoltarea unui sistem de protecţie a martorilor în Republica Moldova şi aplicarea 
măsurilor stipulate de legislaţie pentru protecţia acestora. Informarea în timp util a 
victimelor TFU despre drepturile lor la reparaţia prejudiciilor şi asistenţă juridică în 
procesele civile împotriva traficanţilor, în limitele reglementărilor.

7. Incriminarea vinovaţilor de trafic de fiinţe umane:

 Este necesar:

� A elabora programe de instruire pentru specialiştii instituţiilor criminalistice şi pen-
tru judecători. Este necesară consolidarea bazei materiale a instituţiilor din sistemul 
organelor de drept.

� A dezvolta baza normativă a acuzării cazurilor de TFU şi de proxenetism pentru a 
diferenţia aceste două ilegalităti.

�  A întreprinde măsuri pentru ca ofiţerii din organele de urmărire penală din Republi-
ca Moldova să poată urma cursuri de engleză în scopul facilitării comunicării inter-
naţionale.

� A întreprinde măsuri legale pentru punerea sub acuzare a traficanţilor.
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R

ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

CSI  Comunitatea Statelor Independente

CPTF  Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei

ILO  Organizaţia Internaţională a Muncii

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

IPEC  Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copilului

IREX Comitetul Internaţional de Cercetare şi Schimb de Informaţii

MNR Mecanismul Naţional de Referire

OSCE  Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

SECI Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei 

TFU  Traficul de fiinţe umane

UNDP  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii

USAID Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională

VTFU  Victimele traficului de fiinţe umane
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M U N T E N E G R U

I .   I N T R O D U C E R E

Situată în Peninsula Balcanică, Muntenegru a fost una din ţările Fostei Republici Iugoslave, 
iar mai apoi a devenit parte a unei Federaţii cu Serbia. În 2006, a devenit ţară independentă. 
Se învecinează cu Bosnia şi Herţegovina la Nord-Vest, Serbia în Nord-Est, Albania la Sud-Est 
şi Croaţia la Sud-Vest. Se învecinează, de asemenea, cu Italia, dincolo de Marea Adriatică. 

Având în vedere schimbările cauzate de criza socială din ultima decadă şi decăderea ţării, 
ca şi a întregii regiuni balcanice şi a Europei de Est, Muntenegru este implicată în traficul 
de fiinţe umane în mod special. Transformări dure şi tragice au avut loc în aceste zone pe 
durata conflictelor şi războaielor – scăderea condiţiilor de trai şi creşterea ratei şomajului. 
Ca rezultat, daune grave au fost aduse dezvoltării şi funcţionării familiei. 

Oficial, conform Oficiului Coordonatorului Naţional, Muntenegru este o ţară de tranzit. Dar, 
conform informaţiilor provenite de la ONG-uri în legătură cu această problemă,85 Munte-
negru este atât o ţară de destinaţie, cât şi de origine a victimelor. Din păcate nu există in-
formaţii despre victimele din Muntenegru care ajung în ţări străine. Aceste estimări sunt 
bazate pe apelurile date la liniile de urgenţă (SOS) pentru ajutorarea victimelor TFU. Apeluri 
ale persoanelor care îşi căutau rudele dispărute, bănuite a fi victime ale traficului de fiinţe 
umane.

Potrivit statisticilor efectuate de Asociaţia “Lobby pentru Femeile din Muntenegru” (MWL)86, 
majoritatea femeilor care devin victime ale TFU sunt din Ucraina, România, Albania, Litua-
nia şi Serbia. Totuşi, nu numai femeile devin victime ale TFU. În Muntenegru, patru bărbaţi 
din Bangladesh şi încă patru din Ucraina au fost identificaţi ca victime ale TFU, fiind forţaţi 
să muncească pe parcursul anilor 2004-2005.

Mai mult, este important de reţinut că un mare procent din numărul victimelor traficate 
sunt copii87, care reprezintă, de fapt, cel mai vulnerabil grup în faţa traficului.

I Ι .  C A D R U L  N A Ţ I O N A L  L E G A L 

A.  Legislaţia naţională

Nu există în legislaţia Muntenegrului o definiţie exactă a victimelor TFU. Un instrument in-
ternaţional folosit în special de procurori, atunci când au de aface cu cazuri de TFU, este De-

85 Asociaţia Femeilor din Muntenegru şi Adăpostul pentru Femei. Asociaţia Femeilor din Muntenegru şi Adăpostul pentru Femei.
86 Asociaţia Femeilor din Muntenegru gestionează un Centru de adăpost pentru victimele TFU. Asociaţia Femeilor din Muntenegru gestionează un Centru de adăpost pentru victimele TFU. 
87  Persoanele sub 18 ani sunt considerate copii. 
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claraţia Principiilor de Bază ale Justiţiei pentru Victimele Infracţiunilor şi a Abuzului de Putere, 
adoptată în 1985. Declaraţia defineşte ca victime persoanele care suferă vătămări de natură 
fizică sau mentală, sunt supuse la suferinţe emoţionale sau pierderi economice sau care 
sunt constant privaţi de drepturile lor. 

Codul penal din Muntenegru (art. 444), definind traficul de fiinţe umane ca o infracţiune, 
stabileşte următoarele:

� Persoana care recrutează, transportă, transferă ori preia o altă persoană, prin amenin-
ţare ori prin uz de forţă sau prin alte forme de constrângere, de răpire, de fraudă, de 
înşelăciune, de abuz de putere, ori profitând de vulnerabilitate, ori prin dare ori primire 
de beneficii pentru a obţine consimţământul asupra altei persoane, în scopul exploatării 
sexuale, prostituţiei ori altor forme de exploatare, muncii forţate ori serviciilor, sclaviei 
ori practicilor similare sclaviei, înrobirii ori îndepărtării unor organe, folosirii în scopuri 
militare, este condamnat la închisoare de la unu la zece ani.

� În cazul victimelor minore sunt aplicate aceleaşi pedepse, chiar dacă infracţiunea este 
comisă fără abuz de putere, ameninţare sau de alt tip. 

� În cazul victimelor minore, infractorii sunt condamnaţi la cel puţin trei ani de închisoare.
� În cazul unor leziuni fizice grave asupra victimelor infractorii sunt condamnaţi de la unu 

la doisprezece ani de închisoare.
� În cazul morţii victimei criminalii sunt condamnaţi la zece ani de închisoare. 
� Dacă infracţiunea este comisă în grupuri organizate, făptaşii sunt condamnaţi la cel pu-

ţin cinci ani de închisoare. 

Traficul persoanelor în scopul adopţiei (art. 445)

� O persoană care privează un copil mai mic de paisprezece ani de adopţia lui ori care 
adoptă o astfel de persoană, care îi negociază adoptarea, care cumpară, vinde ori livrea-
ză o persoană cu vârsta mai mică de paisprezece ani, ori care o transportă, îi oferă adă-
post, ori care ascunde această persoană, este condamnată la închisoare pe o perioadă 
de la unu la cinci ani.

� Când infracţiunea mai sus menţionată este comisă de către un grup de persoane, într-o 
manieră organizată, răufăcătorii sunt condamnaţi la cel puţin trei ani de închisoare.

Sclavia şi situaţii similare sclaviei (art. 446)

� O persoană care supune altă persoană la sclavie sau la situaţii asemănătoare, care o 
cumpară sau o vinde, care o plasează unei alte persoane, sau care negociază pentru ea, 
ori care susţine altă persoană pentru a-şi vinde libertatea, este condamnată la închisoa-
re de la unu la zece ani. 

� O persoană ce transportă o altă persoană dintr-o ţară în alta, în scopul supunerii la sclavie 
sau la condiţii similare sclaviei, este condamnată la închisoare de la şase luni la cinci ani.

� Dacă infracţiunea de mai sus este comisă asupra unui copil, făptaşii sunt condamnaţi cu 
închisoare de la cinci la cincisprezece ani. 

b. Acorduri bilaterale

Procesul de ratificare a convenţiilor internaţionale a început de când Muntenegru a devenit, 
recent, stat independent. Din acelaşi motiv, nici un acord bilateral sau convenţie internaţio-
nală nu au fost ratificate până acum de Muntenegru ca stat independent.
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Planul Naţional de Acţiuni

În 2005 a fost adoptată Strategia Naţională a Guvernului din Muntenegru, pentru combate-
rea TFU. Documentul conţine trei părţi: condamnarea infractorilor, protejarea victimelor şi 
prevenirea traficului de fiinţe umane. 

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor 

Următoarele agenţii implementează activităţi de dezvoltare a capacităţilor în Muntenegru:

Organizaţii neguveramentale

� Asociaţia Femeilor Muntenegre (MWL);
� Adăpostul Femeilor.

Organizaţii guvernamentale

� Coordonatorul Naţional pentru combaterea TFU;
� Echipa Specială de Poliţie pentru Combaterea TFU.

Organizaţii internaţionale

� Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE); 
� Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM).

Ultimele două organizaţii internaţionale au jucat un rol extrem de important în combaterea TFU 
în Muntenegru, ambele ca donatoare şi în calitate de co-organizatori ai multor proiecte relevante 
ale ONG, precum sesiuni de pregătire pentru elevi de orice nivel, pentru asistenţii sociali, pentru 
cadrele medicale şi pentru angajaţii poliţiei. Mandatul OIM este, de asemenea, de a efectua repa-
trierea victimelor – a le ajuta să se întoarcă în ţara de origine.

Multe ONG-uri din Muntenegru, precum Asociaţia Femeilor Muntenegre, linia telefonică 
pentru apeluri de urgenţă (SOS), ce vine în sprijinul victimelor violenţei domestice, “Sal-
vaţi copiii”, “Noi Orizonturi” şi “Stella” au organizat activităţi de pregătire în domeniul pre-
venirii traficului de fiinţe umane cu diverse grupuri ţintă (elevi, studenţi, ofiţeri de poliţie, 
profesori, comunităţile locale, directorii de spitale) pe întreg teritoriul ţării. Aceste sesiuni 
de pregătire au fost organizate în grupe de câte patru zile, trei, două, ori o singură zi de 
seminar, unde participanţii au făcut cunoştinţă cu problema TFU.

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

Proiectul Consiliului de Conducere, un grup format din toate agenţiile, la nivel internaţio-
nal, statal sau doar la nivelul ONG-urilor, care se ocupă cu problema TFU în Muntenegru a 
fost stabilit în 2004. Consiliul este convocat la fiecare trei luni, iar principalele sale activităţi 
includ evaluarea situaţiei şi schimbul de informaţii, stabilind, de asemenea, ce activităţi se 
vor mai dezvolta.

Moderatorul acestui proiect este Coordonatorul Naţional în lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane. 
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C. Cooperare şi relaţionare la nivel regional şi naţional

La nivel naţional, în 2005, un Memorandum de Cooperare şi Înţelegere a fost semnat în-
tre Ministerul Sănătăţii, Poliţie, Centrele pentru Ajutor Social şi Muncă şi Asociaţia Femeilor 
Muntenegre. Acest instrument urmăreşte promovarea unei mai bune percepţii a fenome-
nului TFU prin colaborarea instituţiilor menţionate, îmbunătăţirea colaborării dintre aces-
tea şi furnizarea consecventă a unei mai bune protecţii victimelor.

Funcţia Coordonatorului Naţional a fost stabilită în 2002. De atunci, Muntenegru a stabilit 
trei Coordonatori Naţionali. Principala sa obligaţie este de a  sincroniza eforturile tuturor in-
stituţiilor din Muntenegru – guvernamentale sau neguvernamentale – în combaterea TFU. 

În plus, Proiectul Consiliului de Conducere (vezi II, b), la care participă Asociaţia Femeilor 
Muntenegre, Adăpostul Femeilor, Echipa Specială a Poliţiei, Oficiul pentru Egalitatea Sexe-
lor, UNICEF, USAID şi Salvaţi Copiii, este un organism înfiinţat pentru a îmbunătăţi coopera-
rea între diverşi agenţi antitrafic ce operează în Muntenegru. 

La nivel interstatal, ţările balcanice, împreună cu Croaţia, au întemeiat Reţeaua PETRA, 
pentru a face schimb de experienţă şi de informaţii despre victimele TFU şi pentru a-şi întări 
cooperarea în combaterea TFU. Activităţile sale includ coordonarea serviciilor oferite prin 
linia telefonică de urgenţă SOS şi a adăposturilor destinate victimelor TFU.

La nivelul ONG-urilor, Reţeaua ARIADNE reprezintă un pas în plus pentru eforturile depu-
se în direcţia consolidării cooperării regionale împotriva fenomenului TFU. Reţeaua a fost 
întemeiată în Iunie 2005 şi are un rol semnificativ în combaterea TFU la nivel regional. Coor-
donatorul acestei reţele este Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului (KEPAD), stabilit 
în Grecia. Membrii acestei reţele sunt ţările Est-Europene şi Sud-Est Europene, cele mai afec-
tate de traficul de fiinţe umane.

Un alt important instrument al cooperării regionale este Reţeaua UNODC, coordonată de 
Biroul UNODC din Viena. În această Reţea, ţările balcanice şi Est-europene sunt reprezenta-
te prin participarea a câte un ONG din fiecare ţară (Muntenegru este reprezentat de MWL). 
Reţeaua UNODC a organizat o campanie care include producerea şi distribuirea de postere, 
cărţi poştale şi filme. Atât reţeaua, cât şi campania au avut success şi au trezit interesul 
media. 

Mobilizarea resurselor

În Muntenegru nu sunt alocate fonduri din bugetul statului pentru activităţile antitrafic, cu 
excepţia acţiunilor Adăpostului şi a funcţionării Echipei Speciale a Poliţiei. 

Resursele financiare sunt furnizate ONG-urilor din surse străine precum OSCE, Fondul Glo-
bal pentru Femei şi “Care International”. 

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

Începând cu 2001, în Muntenegru au fost organizate un şir de Campanii de sporire a gra-
dului de conştientizare, urmărind informarea publică despre TFU. OIM a organizat campa-
niile  “Ea poate fi fiica ta, sora sau soţia” (2001-2002) şi “Ajut-o” (2003-2004). În 2004, UNODC 
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a organizat campania “Sună pentru a cere ajutor”, iar în 2005 au fost realizate încă două cam-
panii: ”Traficul de fiinţe umane – problema mea, a ta, a noastră, o problemă socială şi globală” 
şi “Să oprim tăcerea” de către “Care International”, de Oficiul pentru Instituţii Democratice şi 
Drepturile Omului (ODIHR), OSCE.

Aceste campanii au sporit nivelul de informare a populaţiei privind TFU în Muntenegru, în 
principal, prin distribuirea materialelor informaţionale (postere, carduri, pungi cu dulcuri, 
materiale video) sau prin organizarea de sesiuni publice şi mese rotunde. 

În plus, în licee şi şcoli elementare de pe îtreg teritoriul ţării au avut loc cursuri de instruire 
pentru prevenirea TFU. Aceste cursuri au fost organizate de Salvaţi Copiii, Asociaţia Feme-
ilor Muntenegre, cu participarea tuturor instituţiilor statului implicate în combaterea TFU, 
inclusiv poliţia şi Coordonatorul Naţional.

b. Protecţie şi asistenţă

a. Adăposturi pentru victimele TFU

La iniţiativa Guvernului din Muntenegru, pentru a asigura acomodarea victimelor până la 
repatrierea lor în siguranţă sau întoarcerea într-o terţă ţară a fost infiinţat un adăpost. Adă-
postul şi funcţionează sub administraţia Asociaţiei Femeilor Muntenegre şi găzduieşte, în 
principal, femei şi copii victime ale TFU, dar, în unele cazuri, adăposteşte şi bărbaţi, separat 
de femei şi copii.

Adăpostul asigură cazare de la două săptămâni la câteva luni, pentru a ajuta victimele să 
treacă peste experienţa traumatizantă trăită. Asigură, de asemenea, mâncare, asistenţă 
medicală, suport psihologic şi consiliere juridică. Activiştii MWL însoţesc victimele la poli-
ţie, împreună cu medici, avocaţi sau psihologi şi îi susţin financiar în timpul proceselor. Adă-
postul dispune de o bază de date ce conţine informaţii cu privire la profilurile victimelor, 
durata şederii lor în adăpost, experienţa trăita de aceştia şi nevoile lor. 

În 2004 adăpostul a găzduit 10 victme; în 2005 – 28, iar în 2006 – 3 victime.88 Pentru a-şi 
atinge scopurile şi luând în considerare faptul că reţelele traficanţilor sunt puternice şi bine 
organizate, Adăpostul funcţionează datorită stransei cooperări între organizaţia MWL şi Gu-
vernul din Muntenegru, Ministerele Afacerilor Interne, Justiţiei, Sănătăţii, Muncii şi Protecţi-
ei Sociale, Educaţiei, precum şi OIM şi OSCE.

Principalele obiective ale Adăpostului:

� Asigurarea unui loc sigur victimelor traficului în timpul şederii lor în Muntenegru şi după 
ce se întorc în ţara de origine.

� Asigurarea asistenţei medicale, juridice şi psihologice victimelor. 
� Menţinerea unei baze de date privind victimele traficului. Informaţia este transmisă, ul-

terior, poliţiei.
� Susţinerea OIM la perfectarea documentelor de călătorie pentru repatrierea victimelor.
� Dezvoltarea cooperării cu Coordonatorul Naţional, instituţiile guvernamentale, ONG-

urile şi organizaţiile internaţionale cu scopul de a crea o reţea comună pentru combate-
rea TFU.

88 În 2004, zece victime au fost cazate, dintre care patru erau femei, patru bărbaţi, un minor şi un copil; în 2005, din 28 de victi-
me, treisprezece au fost femei, patru bărbaţi şi unsprezece minori. 
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� Îmbunătăţirea cooperării între centrele regionale, prin schimburi de informaţii şi exper-
tize sau prin organizarea campaniilor de creştere a gradului de conştientizare publică 
asupra TFU.

� Dezvoltarea de mecanisme pentru colectarea şi schimbul de informaţii între instituţiile 
guvernamentale, ONG-uri şi organizaţiile internaţionale.

Grupurile ţintă ale activităţilor centrelor antitrafic sunt următoarele:

� Victimele traficului, femeile şi copii implicaţi în industria sexului, cerşit şi alte forme de 
muncă forţată.

� Societatea în general. 

Comentarii

Activiştii care muncesc în Adăpost consideră asistenţa psihologică una dintre cele mai 
necesare. Pentru a realiza acest lucru, Asociaţia “Lobby pentru Femeile din Muntenegru“ 
lucrează la fel pentru a asigura consiliere psihologică personalului său.

b. Linii SOS pentru victimele TFU (2001-2006)

Unul dintre cele mai importante componente ale programului de protecţie pentru victi-
mele traficului este linia SOS, ce joacă un rol semnificativ în domeniul educaţiei şi al sporirii 
gradului de conştientizare. 

Linia SOS este administrată de ONG-ul MWL. 

Activităţile liniei SOS includ următoarele: 

� Linia SOS este deschisă 24 de ore pe zi, pentru a asigura asistenţă permanentă potenţi-
alelor victime şi cetăţenilor care au nevoie de informaţii.

� Victimelor le sunt oferite sfaturi, informaţii şi alternative posibile.
� Cetăţenilor le sunt oferite informaţii despre TFU.
� Promovarea unei comunicări permanete şi sigure între echipele speciale ale poliţiei, 

organizaţiile neguvernamentale şi organizaţiile internaţionale, pentru a oferi mai 
mult ajutor victimelor şi pentru a fi mai eficienţi în lupta contra traficului de fiinţe 
umane.

� Coordonarea activităţilor şi schimbul de experienţă cu alte ONG-uri pentru a colecta in-
formaţii despre victime, traficanţi şi rute/locuri unde are loc traficul sau unde sunt locatii 
suspicioase ale reţelelor de traficanţi. 

� Informaţiile colectate prin liniile SOS sunt adunate într-o bază de date.
� Activiştii liniei SOS lucrează pentru prevenirea şi educarea grupurilor ţintă – femei, tineri 

cetăţeni, reprezentanţi ai instituţiilor, prin diferite activităţi şi iniţiative, precum campa-
nii media, seminare, chestionare.

În timpul anului 2005, linia SOS a primit 832 de apeluri, aproximativ două pe zi. Majoritatea 
lor (33%) au fost recepţionate în septembrie, octombrie şi noiembrie, după realizarea unei 
campanii media ”Traficul de fiinţe umane – problema mea, a ta, a noastră, o problemă socială 
şi globală”, ca parte a programului internaţional CARE, organizat de MWL, grupul femeilor 
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“Stella”, “Femeile pentru un viitor mai bun”, “Noi Orizonturi” şi alte organizaţii. Apelurile89 pri-
mite au fost făcute în mare parte de oameni tineri, instituţii, victime şi foste victime.90 

C. Incriminare

Echipa Specială de Poliţie a fost înfiinţată în 2004 şi are 5 membri la nivel naţional; această 
echipă are subdiviziuni în toate cele 7 centre ale Securităţii din Muntenegru. Misiunea lor 
este să controleze şi să dirijeze activităţile privind descoperirea, combaterea şi reprimarea 
traficului. După ce le-au fost comunicată informaţia despre un caz de la linia SOS, echia 
specială de poliţie ia măsurile corespunzatoare pentru a-l soluţiona. Când este descoperită 
o victimă ce are nevoie de acomodare şi protecţie, aceştia contactează angajaţii de la Adă-
post şi aduc victima, unde persoanei îi este asigurată cazare, asistenţă şi protecţie. 

În ultimii ani, în Muntenegru au fost intentate mai multe procese, dar numai 4 dintre ele au 
fost finalizate.

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I

� Trei persoane din Muntenegru şi una din Ucraina au fost condamnate la 14 ani de închi-
soare pentru traficul de fiinţe umane. În acest caz, 4 persoane au fost ilegal aduse din 
Ucraina pentru muncă forţată. 

� Victimele anterioare care au fost cazate în adăpost după repatriere de obicei informează 
MWL despre situaţiile lor actuale. MWL încearcă să stabileasca un contact cu ONG-uri 
din ţările victimelor pentru a le asista în procesul de reintegrare. 

V I .  D E F I C I E N Ţ E

� Au fost semnalate mari întârzieri de procedură în desfăşurarea proceselor, ceea ce le-a 
făcut pe multe victime-martori să părăsească Muntenegru, fără a primi vreo despăgubi-
re sau inaintea consumării proceselor de judecată.

� Lipsa de judecători şi procurori specializaţi în cazuri de trafic cu fiinţe umane. 
� Lipsa fondurilor pentru activităţile antitrafic.
� Lipsa mecanismelor de monitorizare sistematică şi eficientă a fenomenului.  
� Sunt şi factori suplimentari, darotită cărora traficul de fiinţe umane şi trecerea ilegală a 

victimelor sunt considerate fenomene diferite, de altfel ca şi prezenţa stării de deceptie 
şi forţarea constrângerii în scopul exploatării. Acesti factori adiţionali sunt uneori evi-
denţi, dar greu de demontrat fără investigaţii mai detaliate.

89 Apelurile primate au fost categorizate astfel:
 - de la cetăţeni, în special persoane tinere, care sunt interesate de fenomen şi de variatele forme de trafic - 62% (514 apeluri); 
 - apeluri informative de la persoane tinere sau parinţii acestora, care verificau ofertele agenţiilor sau ofertele de locuri de mun-

că de pe internet - 18% (149);
 - apeluri de la mass media sau instituţii - 11% (92);
 - apeluri de la victime (de obicei, de la rudele lor) sau foste victime, ori cetăţeni ce au raportat locaţii suspicioase  - 9% (77) 
90 Fostele victime sunt persoane ce au fost protejate şi cazate în Centru şi care după recuperare s-au intors în ţara de origine, au 

informat MWL prin linia SOS despre condiţia curentă; aceştia le-au pus in legatură cu ONG-urile din ţara lor, care i-au ajutat în 
găsirea unei slujbe sau le-au oferit instruire profesională. 
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V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Lista de recomandări de mai jos este stabilită luând în considerare deficienţele şi observaţi-
ile incluse în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

1. Se impune promovarea de noi schimbări sociale şi oportunităţi de dezvoltare pentru 
ca societatea din Muntenegru să realizeze progrese, în special privind imbunătăţirea 
nivelului de protecţie socială şi grija părinţilor faţă de copii. 

2. Sistemul legal trebuie să pună la dispoziţie procurori şi judecători speciali pentru cazu-
rile de trafic cu fiinţe umane, pentru ca victimelor să li se facă efectiv dreptate.

3. Persoanele traficate trebuie identificate ca victime. Lor trebuie să le fie asigurat ajutor  
indiferent de statutul lor sau al traficanţilor (arestaţi, judecaţi, eliberaţi). 

4. Membrii de familie ai victimelor trebuie să beneficieze şi ei de o protecţia asigurată.  

5. În timpul investigaţiei, colaboratorii poliţiei trebuie să diferenţieze clar traficul cu fiinţe 
umane de adăpostirea migranţilor.  
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R 

ARIADNE Reţeaua ONG-urilor împotriva TFU în Sud-Estul şi Estul Europei

CARE International ONG internaţional

ICMPD Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţioniste

MWL Asociaţia “Lobby pentru Femeile din Muntenegru”

ODIHR Oficiul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului

OIM Organizaţia internaţională pentru migrare

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

PETRA Network Reţea balcanică la nivel de stat

UNODC Oficiul Naţiunilor Unite pentru Combaterea Traficului de Droguri 
  şi Prevenirea Criminalităţii 

UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii

USAID Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională
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R O M Â N I A

I .  I N T R O D U C E R E

Evoluţia economică şi socială în România, din anii 1990 încoace, a facilitat o stratificare soci-
ală foarte rapidă şi ,indirect, crearea unui segment de populaţie expus traficului. Spre sfâr-
şitul anilor 90 şi la începutul noului deceniu, învecinarea geografică cu conflictul din fostele 
ţări Iugoslave a dus la escaladarea fenomenului TFU în România.

La nivel regional, criza din Balcani din ultimul deceniu a dus la o creştere rapidă a fenomenului. 
Conform statisticilor internaţionale, România este o ţară de origine şi de tranzit a cercurilor mari 
de trafic de femei ce provin în principal din Asia, dar şi din ţările vecine precum Ucraina, Mol-
dova şi Belarus. Ţările de destinaţie sunt fostele Republici Iugoslave, în special teritoriul Kosovo, 
precum şi Turcia, Grecia sau ţări din Europa de Vest. Poliţia Română a identificat anumite rute 
de trafic pe parcursul ultimilor ani. Aceste rute de trafic se bazează pe legislaţia ţării de desti-
naţie şi/sau pe structura cercurilor de traficanţi şi istoria acestora pe o anumită rută. Conform 
experienţei Poliţiei Romane,91 prima rută de trafic porneşte din Republica Moldova, traversează 
România şi, prin Ungaria, ajunge în Europa de Vest, în special în Franţa şi Germania. A doua rută 
începe din Serbia, Belgrad – un centru renumit pentru TFU – şi continuă către celelalte foste 
state Iugoslave şi apoi spre Italia şi Grecia. A treia rută traversează Bulgaria şi se îndreaptă spre 
Grecia sau Turcia, ori înspre Italia prin Fosta Republică Iugoslavă Macedonia şi Albania.

În timpul ultimei decade, TFU a devenit o problemă majoră atât pe plan naţional cât şi la 
nivel internaţional; o problemă care se deteriorează constant. Acest fenomen nu este frec-
vent; are implicaţii profunde sociale şi economice şi afectează un număr mare de indivizi şi 
ţări. În forma să cea mai evidentă, TFU constă în exploatarea femeilor şi a copiilor în indus-
tria sexuală, cerşit şi muncă forţată. Formularea politicilor de prevenire şi combatere a TFU 
este atacată de o serie de dificultăţi ce se ridică, în special, datorită cunoaşterii insuficiente 
a dimensiunilor reale ale fenomenului. Acest fapt se datorează traficului excesiv de fiinţe 
umane şi bunuri peste graniţă. În plus, faptul că TFU apare şi în activităţi care par legale, adu-
ce obscurităţi fenomenului. Agenţiile de muncă intermediare pot, de exemplu, să promită 
locuri de muncă legale, dar, în momentul ajungerii în ţara de destinaţie, să pună în practică 
activităţi ilegale de exploatare. 

România este o ţară de origine şi de tranzit a femeilor şi a copiilor în scopul exploatării sexuale. 
Femeile din Moldova, Ucraina şi Rusia sunt tranzitate prin România spre Italia, Spania, Germa-
nia, Grecia, Franţa, Austria şi Canada. Existau rapoarte care evidenţiau faptul că băieţii şi tinerii 
bărbaţi romani erau traficaţi către ţările din Europa de Est pentru a fi exploataţi sexuali. Fetele ro-
mânce sunt traficate în ţară pentru exloatare sexuală, iar băieţii sunt tranzitaţi din Estul şi Nordul 
României spre oraşe, cu scopul de a fi puşi la muncă forţată sau să comită furturi mărunte92. 

91 Statisticile Inspectoratului General al Poliţiei Romane Statisticile Inspectoratului General al Poliţiei Romane
92 “Strategia Naţională Anti-Trafic 2006-2010”, UNICEF România “Strategia Naţională Anti-Trafic 2006-2010”, UNICEF România
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Este de aşteptat că în urma integrării în UE, România să devină ţară de destinaţie a TFU, pe 
măsură ce va atrage persoane din ţările învecinate mai puţin dezvoltate, drept pentru care 
este necesară dezvoltarea unui sistem eficient, capabil să înfrunte un mare număr de cetă-
ţeni străini traficaţi în România ce vor avea nevoie de asistenţă şi repatriere. 

Statisticile oferite de forţele de ordine sau de OIM sunt incomplete şi redau doar o faţă a 
fenomenului şi anume persoanele acuzate sau victimile repatriate. Ţările din SE Europei, in-
clusiv România, fac eforturi pentru îmbunătăţirea sistemelor de colectare a datelor necesa-
re pentru a asigura o bază mai bună pentru politica anti-trafic şi pentru o abordare adecvată 
a cazurilor socio-economice multiple ale fenomenului.

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A. Legislaţia naţională

Legislaţia naţională antitrafic a intrat în vigoare în 2001-2003, permiţând forţelor de ordine să 
acţioneze pentru a limita traficul şi să alinieze România la standardele internaţionale relevante.

România a doptat următoarele legi, menite să combată traficul de fiinţe umane:

� Legea 678/2001 cu privire la prevenirea şi combaterea TFU
� DG/216/2001 cu acordul Planului Naţional de Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 

TFU
� Legea 682/2002 privind programul de protecţie a martorilor
� Legea 565/2002 cu privire la ratificarea Convenţiei ONU împotriva crimei transnaţionale   

organizate şi Protocolul adiţional
� Legea 9/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea crimei organizate
� DG 299/2003 cu privire la aprobarea prevederilor pentru implementarea legii 678/2001
� Legea 656/2002 împotriva spălării banilor.

b. Planul Naţional de Acţiuni

Realizarea Planului pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii este produsul Gru-
pului Inter-ministerial şi a beneficiat de expertiza organizaţiilor experimentale în dome-
niul traficului de copii, asemenea UNICEF, Organizaţia Internaţională a Muncii, OIM, UNDP 
şi Salvaţi Copiii. Grupul Inter-ministerial, în cooperare cu Direcţia Generală pentru Comba-
terea Crimei Organizate şi Antidrog DGCCOA a găzduit, în martie 2004, o dezbatere privind 
proiectul de schiţare a planului la care au participat mai mult de 50 specialişti.

În primăvara anului 2001, în urma unei iniţiative a Ministerului de Interne, Afacerilor Exter-
ne şi al Justiţiei, experţii din Grupul Interministerial au realizat Planul Naţional de Acţiuni 
pentru combaterea TFU. Planul a fost un efort comun al Ministerelor Educaţiei, Muncii, Tine-
retului şi Culturii. Formând o adunare ad-hoc, specialiştii organizaţiilor guvernamentale, ne-
guvernamentale şi internaţionale au elaborat varianta finală a Planului, adoptat prin decizie 
guvernamentală în 2001 (DG 1216/2001). Planul stabileşte obiective pe trei direcţii strategice: 
prevenirea, acuzarea şi protecţia victimelor TFU în concordanţă cu recomandările Pactului de 
Stabilitate în Sud-Estul Europei, de când această organizaţie şi-a asumat responsabilitatea 
de a implementa Convenţia ONU împotriva crimei transnaţionale organizate şi Protocoalele 
adiţionale.
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Crearea unui sistem de acţiune eficient împotriva traficului de fiinţe umane este una din 
cerinţele pe care România trebuie să le îndeplinească pentru procesul de integrare în UE. 
În concordanţă cu tendinţa internaţională de prevenire şi luptă împotriva TFU, Guvernul 
României a făcut din acestea o prioritate. În acest context, Strategia Naţională Antitrafic şi 
Planul Naţional de Acţiuni conex au fost adoptate ca instrumente necesare procesului de 
integrare a României în UE.

Strategia Naţională Antitrafic (SNAT) se axează pe acţiuni de prevenire şi combatere a 
TFU în perioada 2006-2010. Strategia va fi implementată prîntr-un Plan Naţional de Acţiuni 
(PNA) pentru prevenirea şi combaterea TFU, în perioada 2006-200793.

Comentarii

După trei ani de la aprobarea Planului, au fost identificate avantajele şi dezavantajele 
privind valoarea sa practică:

� elaborarea acestuia demonstrează angajamentul guvernamental de a combate 
TFU;

� facilitează dezvoltarea cooperării între agenţiile naţionale şi societatea civilă;
� creează posibilitatea de a folosi experienţa forţelor de ordine în campanile de preve-

nire;
� permite îmbunătăţirea cooperării dintre România şi partenerii săi internaţionali;
� stabileşte sarcini pentru toate instituţiile guvernamentale/neguvernamentale com-

petente;
� nu asigură un anumit buget nici la nivel guvernamental, nici pentru ONG-uri;
� nu stabileşte un cadru permanent pentru cooperare;
� nu dezvoltă un sistem eficient de coordonare între diferite instituţii implicate;
� unele activităţi au fost descrise la modul general şi, în consecinţă, este dificilă urmări-

rea rezultatelor lor;
� combaterea TFU din perspectiva prevenirii acestuia şi protecţiei victimelor nu este 

clar definit. Accentul este pus pe acuzarea traficanţilor*.

* Raportul Anual Român.

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor 

Autorităţile române au luat la cunoştinţă nevoia pentru instruire naţională şi regională ca 
făcând parte din strategia de prevenire şi combatere a TFU. Sunt organizate sesiuni de in-
struire regulate ce se adresează tuturor forţelor de ordine implicate în acest domeniu. In-
structajul se bazează pe Manualul Celor Mai Bune Practici ale Forţelor de Ordine în Com-
baterea TFU din Sud-Estul Europei, proiectat de UNDP România şi recunoscut ca standard 
regional în acest domeniu. Două întruniri naţionale ale ofiţerilor forţelor de ordine ce se 

93 “Strategia Naţională AntiTrafic 2006-2010”, UNICEF România. “Strategia Naţională AntiTrafic 2006-2010”, UNICEF România.
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ocupă de cazurile de TFU au avut loc, fiind susţinute financiar de către FBI, Centrul Regional 
al SECI şi UNDP România. 

Aproape 200 de participanţi, incluzând ofiţeri de poliţie, vameşi au luat parte la şedinţă. 

Comentarii 

� Întrunirile au fost o oportunitate excelentă pentru a face schimb de experienţă şi de 
cele mai bune practici în domeniu, pentru a armoniza metodele de investigaţii în 
cazul traficului de fiinţe umane şi pentru a stabili standarde naţionale.

� Toate organizaţiile internaţionale şi ONG-urile, în cooperare cu structurile guverna-
mentale au pus la punct programe de instruire pentru forţele de ordine, personalul 
serviciilor sociale, profesori, medici etc.

b. Mecanisme de cercetare, analiză şi monitorizare

Existenta unui sistem de statistica complex este esenţială pentru analiza cauzelor TFU şi 
identificarea grupurilor de risc, precum şi pentru dezvoltarea unui segment de poliţie anti-
trafic corespunzător. Ca şi toate activităţile ilegale, traficul de personae are o parte invizibilă 
considerabilă, care nu poate fi cuprinsă în nici o bază de date sau analiză. În afara de lipsă de 
date, care este imposibil de evitat, este totuşi un deficit serios de date în România.

Responsabilităţile instituţionale, colectarea şi procesarea datelor privind TFU se bazează pe:

� Centrul de resurse al Departamentului de Combatere a Crimei Organizate (DCCO) în 
domeniul acuzării;

� Inspectoratul General al Poliţiei Vamale (IGPV), ca o parte integrantă a îndatoririlor sale, 
raportează numai cazurile de TFU legate de imigrare;

� Oficiul Naţional de Prevenire a TFU (ONPT) al Instituttului de Prevenire şi Cercetare a 
Crimei, care a fost reorganizat în ianuarie 2006, în Agenţia Naţională Anti-trafic în dome-
niul de prevenire şi asistenţă; 

� Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului (ANPC), care a început organizarea 
unei baze de date ce monitorizeaza traficul de copii. ANPC raporteaza numai cazuri de 
minori neinsotit care au fost repatriate, fără să distinga tipul de abuzz sau exploatare la 
care aceştia au fost supusi; 

� Bază de date OIM cu privire la victimele traficului. 

Datele existente acoperă în principal cazurile de exploatare sexuală. Informaţiile privind 
alte forme de trafic, cum ar fi acela al cărui scop este exploatarea prin muncă sau obţinerea 
de organe, sunt precare şi insuficiente pentru o analiză statistică. 

Având un an de activitate, Grupul Inter-ministerial a lucrat în continuu pentru monitoriza-
tea activităţilor conduse de agenţiile de stat, în concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune 
pentru prevenirea şi combaterea TFU. Deşi Grupul interministerial nu are puterea de a lua 
decizii asupra organizaţiilor guvernamentale stabilite prin DG 1216/2001, membrii acestuia 
au făcut eforturi pentru a forma un forum în care sunt discutate liber probleme semnifica-
tive ale traficului de persone. Forumul este, de asemenea, o modalitate valoroasa de moni-
torizare a implementării planului, facilitându-i atingerea obiectivelor.
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Comentarii 

� Guvernul României nu se adaptează în totalitate standardelor minime pentru elimi-
narea traficului. Totuşi, face eforturi mari pentru a se adapta acelor standarde. Româ-
nia şi-a mărit eforturile de impunere a Legii şi a făcut paşi spre îmbunătăţirea coordo-
nării guvernamentale prin crearea, în 2005, a Agenţiei de Prevenire a TFU. Aceasta va 
fi finanţată din bugetul de stat şi va avea autoritatea de a directiona alte ONG-uri în 
luarea anumitor iniţiative antitrafic. 

� Majoritatea instituţiilor din acest domeniu au început abia de curând să raporteze 
datele pe care le au. În consecinţă, datele existente nu permit realizarea unei analize 
dinamice.

� Datele disponibile nu sunt măsurabile şi nu sunt tot timpul consistente. Datele nu 
sunt centralizate într-o singură bază de date, accesibilă tuturor organizaţiilor guver-
namentale şi neguvernamentale, cu competente în domeniu.* Datele disponibile nu 
sunt măsurabile şi nu sunt tot timpul consistente. Datele nu sunt centralizate într-o 
singură bază de date, accesibilă tuturor organizaţiilor guvernamentale şi neguverna-
mentale, cu competente în domeniu. 

� De exemplu, sunt câteva instituţii care furnizează date – IGPV, DCCO, ANPC, NOPT 
– fiecare lucrând cu date/rapoarte care nu sunt interconectate;

� Poliţia Vamală asigură date despre minorii care se intorc în ţară.
� ANPC asigură date despre minorii intorşi în ţară, date care sunt prelucrate de aurori-

tăţi după anumite specificatii.
� Centrul de resurse din DCCO asigură date despre copiii victime raporaţi de poliţie. 
� Centrul de resurse din DCCO a iniţiat, în 2004, dezvoltarea unei baze de date pentru 

victimele traficului uman. Această bază de date include diferite forme de trafic uman: 
prostituţie, muncă forţată, cerşit, etc. Pentru ca o persoană să fie raportată ca victimă 
a traficului, trebuie să îndeplinească măcar una din aceste condiţii: să completeze o 
declaraţie sau o plângere, în care să specifice faptul că este o victimă a traficului; să fie 
verificat, într-o investigaţie a poliţiei, că persoana este parte vătămată ca urma unei 
acţiuni a unei reţele de traficanţi; să fie descoperită în urma unui raid al poliţiei. 

� În absenţa unui sistem integrat de identificare şi procesare a victimelor, datele co-
lectate de Centrul de Resurse al DCCO depind, în ultima instanţă, de interpretarea 
fiecăruia a noţiunii de victimă.

� Monitorizarea nu e susţinută în toate sferele de acţiune, în special în acordarea de 
ajutor victimelor. Victimele traficului uman sunt înregistrate sub formă de „cazuri so-
ciale” în vederea accesului la programe de reintegrare socială (educaţie, obţinerea 
unui loc de muncă), sau, uneori pentru asigurarea de servicii medicale. În aceste cir-
cumstanţe, nu este posibil să se determine numărul/proporţia victimelor traficului 
uman ce au primit asistenţă. 

� Absenţa unui sistem de identificare şi procesare a victimelor şi lipsa unor proceduri 
clare de cooperare inter-instituţională privind adunarea, schimbul şi accesul de date 
reduce considerabil capacitatea sistemului de a produce statistici şi analize cauzale 
care să ghideze pe viitor acţiunile şi politicile antitrafic. 

*  “Strategia Naţională Anti-trafic 2006-2010”, UNICEF România

C. Cooperarea şi relaţionarea la nivel naţional şi regional

Au fost dezvoltate diferite iniţiative privind costruirea unei relaţionări efective. Acestea in-
clud mai mulţi factori: Organizaţiile Internaţionale, ONG-urile şi instituţiile guvernamentale 
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cu rol în prevenirea, ajutorarea vitimelor şi acuzarea traficanţilor. De exemplu, reţeaua OIM şi 
toate ONG-urile care lucrează cu aceasta, reprezintă un bun exemplu în acest domeniu. 

D. Mobilizarea resurselor

Fondurile pentru activităţile anti-trafic sunt asigurate de bugetele ministerelor competente. 
Deocamdată, estimările costurilor privind aceste activităţi nu sunt disponibile nici unuia din-
tre ministrele implicate (Ministerul Administraţiei şi Afacerilor Interne, Public şi al Justiţiei). 

Campanii de prevenire au fost dezvoltate în parteneriat cu instituţii publice şi organizaţii 
ale societăţii civile, organizaţii internaţionale şi media. Nici în aceste proiecte nu există cos-
turi estimative.

În domeniul dezvoltării de instituţii pentru ajutorarea victimelor, mare parte din resursele 
financiare alocate activităţilor antitrafic vin din partea organizaţiilor internaţionale. Cu pri-
vire la activităţile de ajutorare a victimelor, ministerele competente – Ministerul Sănătăţii, 
Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi Educaţiei şi Cercetării – nu au publicat cheltuieli re-
levante. Doar Departamentul General de Asistenţă şi Protecţie a Copilului are posibilitatea 
să evalueze fondurile îndreptate direct către ajutorarea victimelor TFU.94

Privind repatrierea românilor, ce sunt victime ale TFU internaţional, Ministerul Afacerilor 
Externe şi misiunile diplomatice române nu primesc fonduri de la bugetul statului pentru a 
asigura asistenţă victimelor. Momentan, sistemul se bazează pe donatori locali (în ţările de 
destinaţie) sau organizaţii internaţionale pentru a finanţa repatrierea victimelor sau pentru 
asigurarea altor forme de asistenţă precum bugete pentru reintegrarea victimelor. 

Comentarii

� Nu este posibilă realizarea unei analize precise asupra bugetului pentru activităţile 
anti-trafic, nici asigurarea de prevederi privind resursele financiare pentru Planul Na-
ţional de Acţiuni 2006-2007. 

� Odată ce România se alatură Uniunii Europene, se aşteaptă ca finanţările internaţiona-
le să scadă considerabil. Din acest motiv este vitală găsirea unei soluţii de construie a 
unui sistem fiabil şi găsirea de noi surse de finanţare. De aceea, în perioada 2006-2007, 
în vederea accesării fondurilor internaţionale, a devenit o prioritate construirea unui 
sistem eficient şi performant de identificare, la nivel intern, a victimelor de naţionali-
tate română sau străină, de ajutorare şi, dacă este posibil, de repatriere a acestora*.

*  “Strategia Naţională Antitrafic 2006-2010”, UNICEF România

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

În perioada 2001-2005, instituţiile statului, în parteneriat cu organizaţii ale societăţii civile, 
mass media şi organizaţii internaţionale au întreprins campanii preventive.

Studii reprezentative asupra populaţiei României arată că marea majoritate a populaţiei 
(85%) a auzit despre TFU. Sub coordonarea Institului de Prevenire şi Cercetare a Infracţiunii 

94 Bugetele centrelor publice sunt considerate insuficiente de managerii acestora. Bugetele centrelor publice sunt considerate insuficiente de managerii acestora.
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(ICRP), în asociatie cu Biroul Naţional pentru Prevenirea TFU (NOPT), 42 de divizii de preve-
nire a TFU au fost infiinţate, la nivel de Inspectorate de Poliţie. Aceste divizii conduc campa-
nii de informare şi de conştientizare, împreună cu agenţii locali de poliţie şi cu reprezentanţi 
ai ONG-urilor, ce sunt activi în domeniul prevenirii fenomenului. Dar, în lipsa finanţărilor, 
implementarea de acţiuni preventive anti-trafic este condiţionată de existenţa de ONG-uri 
active în domeniu şi priorităţile sponsorilor.

Mai mult de 3000 de elevi au participat la seminare şi lecţii în şcoli publice privind sporirea 
gradului de conştientizare opiniei publice în 2005. Guvernul a finanţat un program naţional 
axat pe problema traficului de copii. Panouri, postere anti-trafic şi alte materiale anti-trafic 
au fost distribuite în şcoli. 

Comentarii

Campaniile de informare publică au fost eficiente. Totuşi, în lipsa unui sistem de coordonare 
naţională, acţiunile preventive nu au acoperit tot teritoriul ţării în mod egal. De exemplu, 
partea de Sud a ţării, care reprezintă principala sursă a victimelor traficate, nu beneficiază de 
resurse financiare sau umane ce sunt necesare pentru implementarea măsurilor preventive.

b. Protecţie şi asistenţă

În ianuarie 2006, şapte adăposturi de ajutorare pentru victimele adulte ale TFU au fost in-
fiinţate prin Legea 678/2001. Încă două centre sunt pe cale să devină operaţionale în partea 
de Sud a României. Cu ajutorul Programului de Interes Naţional 415/2004, 12 centre de 
tranzit pentru copiii victime ale TFU au fost deschise.

În plus, din ianuarie 2006, există şi un centru pentru femeile repatriate, victime ale TFU, 
construit pe baza inţelegerii dintre Guvernul Romanei şi OIM (DG 1226/2001). Încă 3 centre 
sunt conduse de ONG-uri: “ADPARE” în Bucuresti, “Reaching out” în Arges şi “Generaţie Tână-
ră” în Timiş. Alte centre asigură asistenţă pe termen lung.

Comentarii

În general, ONG-urile asigură asistenţă pe termen lung, în vreme ce agenţiile conduse 
de stat sunt pregătite pentru cazurile de urgenţă. Totuşi, în cazul copiilor victime, unele 
centre asigură asistenţă pe termen lung, precum şi servicii de reintegrare socială. 

Harta facilităţilor de asistenţă pe teritoriul României95

95 “STRATEGIA NAŢIONAL�� ANTITRAFIC 2006 – 2010”, UNICEF România “STRATEGIA NAŢIONAL�� ANTITRAFIC 2006 – 2010”, UNICEF România

Centre publice realizate 
în concordanţă cu Legea 
678/2001 şi PIN 415. 

Servicii rezidenţiale pe 
termen lung (ONG-uri) 

Servicii de o zi (ONG-uri)
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Comentarii

� Victimelor le-a fost asigurat ajutor social, medical şi legal, chiar dacă, pe alocuri, cali-
tatea acestora şi facilităţile oferite de instituţiile de stat lasă de dorit. 

� Problemele legate de finanţare au determinat închiderea şi redeschiderea mai multor 
adăposturi. 

� Centrele sunt prevăzute doar pentru a asigura cazare pe termen scurt; victimelor le 
este permis să stea în centru doar pentru 10 zile, termen ce poate fi extins până la 3 
luni pentru adulţi şi 6 luni pentru minori şi, în circumstanţe speciale, pentru o perioa-
dă de peste 3 luni este nevoie de o cerere judecătorească. 

� Dependenţa de fonduri a provocat închiderea sau redeschiderea câtorva centre. 
� Poliţiei şi procurorilor le este cerut să informeze victimele asupra posibilităţii şede-

rii într-un adăpost, dar în practică, cele mai multe victime nu utilizează centrele din 
cauza perioadei scurte de ajutor oferite şi lipsei încrederii victimelor în instituţiile şi 
procedurile Statului. 

� Doar 29 din cele 175 de victime ajutate de Guvern au utilizat adăposturile administrate de 
stat. Victimele continuă să primească cea mai mare parte a asistenţei de la ONG-uri, chiar 
dacă acestea primesc anumite fonduri guvernamentale pentru ajutorarea victimelor. 

� În ansamblu, asistenţa a fost inconsistentă şi inadecvată*. 

* Departamentul de Stat al SUA, Raportul cu privire la TIP 2006, România.

C. Incriminarea

În domeniul acuzării juridice, instituţiile implicate sunt următoarele:
� MAIA Ministerul Administraţiei şi Afacerilor Interne
� DCCO Departamentul de Combatere a Crimei Organizate, prin centrele sale regionale, 

dar şi prin serviciile de combatere a crimei organizate subordonate Inspectoratelor Lo-
cale de Poliţie. 

� Centrul de resurse, o structura a cărui scop este acela de a colecta şi procesa toate da-
tele primite de la toate structurile cu indatoriri în combaterea TFU. 

� IGPV Inspectoratul General al Poliţiei Vamale, prin structurile sale teritoriale (servicii şi 
personal) specializat în TFU.

� MAP Ministerul Afacerilor Publice. 
� DICOT Departamentul de Investigaţii a Crimei Organizate şi a Terorismului. 
� MJ Ministerul Justiţiei. 
� Reţeaua Naţională de Judecători (compusă din 56 de judecători), a fost înfiinţată pe 2 

iulie 2004 şi este specializată pe cazurile de TFU. 
� Cooperarea regională şi interstatală (SECI).

Comentarii

Guvernul României şi-a imbunătăţit în mod considerabil, în ultimul an, legislaţia privind 
combaterea TFU. Poliţia Română a întreprins în 2005, 231 de investigaţii. 124 de cazuri 
au fost judecate, rezultând condamnarea a 235 de traficanţi. Aceasta demonstrează o 
creştere de 100 de procente comparativ cu anul 2004 (peste 103 traficanţi). Din cei 235 
de traficanţi, condamnaţi în 2005, 137 au fost condamnaţi la închisoare, în timp ce 98 au 
primit sentinţe ce nu prevedeau închisoarea. 64 de traficanţi au fost condamnaţi de la 1 
la 5 ani de închisoare. 64 au fost condamnaţi de la 5 la 10 ani de închisoare*.

* Departamentul de Stat al SUA, Raportul cu privire la TIP 2006, România.
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V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I

Studiu de caz  “Ana”

Condiţiile precedente TFU

Ana a crescut într-un orfelinat şi, la vârsta de 14 ani a fost reunită cu familia. Mama sa era 
foarte grav bolnava, iar tatăl alcoolic şi agresiv. Sora suferea de un handicap mental şi fra-
tele său era alcoolic. La 16 ani, Ana s-a decis să se căsătorească. Soţul său era şi el alcoolic şi 
foarte agresiv şi, la scurt timp după începerea căsătoriei, Ana a devenit o victimă a violenţei 
domestice. La 20 de ani, fără mâncare şi fără suport emoţional din partea familiei, după o 
mulţime de agresiuni, Ana a fugit din casa soţului la o vecină. 

Recrutarea pentru TFU

După două săptămâni în casa vecinei (o prietenă de la orfelinat), un român i-a propus Anei 
să meargă în Grecia pentru 3 luni pentru a munci într-un restaurant. Barbatul i-a promis că 
va deschide un cont bancar în România, pentru a-i putea trimite bani fiicei sale. Ea a cerut 
o săptămână de gândire, însă el a determinat-o să-i inmâneze lui Buletinul de Identitate în 
vederea obţinerii unui paşaport. 

Transportul

După o săptămână, acel barbat a venit şi i-a cerut Anei să-l insoţească până la maşină pen-
tru a merge la poliţie şi a semna pentru eliberarea pasaportului. Nu a fost adevărat; au mers 
direct spre graniţa cu Serbia şi au trecut ilegal frontiera. 

În Serbia, Ana a realizat că este în altă ţară din cauza denumirilor localităţilor. A început să 
pună întrebări, dar i s-a spus că este vândută. 

Exploatarea

De la o „casă de vânzări”, Ana a fost cumpărată de patronul sârb al unui sexy club. Acesta i-a 
spus că îi este datoare şi că trebuie să muncească timp de şase luni pentru a-şi plati datoria 
şi abia apoi va putea pleca acasă. 

În prima noapte la club, Ana a fost violată de un client, deoarece a refuzat să întreţină relaţii 
sexuale cu acesta. 

Deoarece nu s-a comportat „bine” cu clienţii, patronul a vândut-o unui club asemănător 
după o lună. 

Din acest club, Ana a fost vândută mai departe în alte zece cluburi în Serbia şi Yugoslavia. 
Această perioadă a ţinut mai bine de doi ani. În tot acest timp, Ana a fost forţată să ofere servi-
cii sexuale, să curăţe în cluburile respective, să bea împreună cu clienţii şi să facă striptease. În 
aceşti doi ani, a devenit alcoolică şi a supravieţuit doar cu gândul la fiica sa. A reuşit să scape 
dîntr-un club în Yugoslavia, dar poliţiştii de la Vamă au bătut-o şi au vândut-o mai departe. 

Evadarea

În timpul unei razii a poliţiei, când un patron de club a ascuns-o într-o casă privată, Ana a 
reuşit să scape cu ajutorul unui client. Clientul a ajutat-o să treacă graniţa în Kosovo şi a în-
drumat-o înspre Consulatul României. De aici a fost trimisă într-un adăpost OIM în Pristina, 
unde a primit ajutor timp de o lună. 
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Ajutor pentru repatriere

Ana a fost repatriată de OIM România şi este în programul de ajutor din aprilie 2003. Victima 
a primit ajutor la graniţă şi escortă

Ajutor pentru reintegrare

� Intervenţie de criză

Când victima s-a intors, prima acţiune a fost să o ajute să îşi intâlnească fiica. 

Şi-a vizitat familia şi a întâlnit o situaţie foarte gravă: fetita era într-un orfelinat, familia avea 
o mulţime de datorii la întreţinere, casa nu mai avea lumina sau alte utilităţi. Victima a cerut 
să fie acceptată într-un adăpost. 

Ana a primit adăpost într-un centru OIM pentru 8 luni unde a fost ajutată din punct de ve-
dere medical şi unde a beneficiat de educaţie pentru dezvoltarea de aptitudini sociale. În 
această perioadă a primit ajutor de la “ADPARE”, care a constat în demersuri pentu procura-
rea actelor de identitate, ajutor psihologic, legal şi cursuri de calificare. 

 Rezultate

 În primele 8 luni de ajutor, Ana a divortat de soţul său, a trecut peste problema legată de 
alcoolism, a terminat calificarea în coafura şi s-a şi angajat într-un salon de coafură. 

A intrat în program cu multiple simptome de stress posttraumatic (sociofobie, încredere 
scazută în sine şi alte persoane, respect de sine scăzut, probleme de memorie, coşmaruri, 
amintiri recurente); în timpul acestei perioade simptomele s-au diminuat. 

Asistenţă pe termen lung

 După prima perioadă de ajutorare, Ana a fost inclusă în programul de ajutorare pe termen 
lung de la ADPARE. Metoda de ajutorare a fost Case-Management. 

 A primit protecţie într-un apartament şi şi-a găsit o altă slujbă mai bine plătită într-o fabrică 
de ciocolată. Victima a învăţat să îşi administreze singură banii şi, pas cu pas, este pe drumul 
de a deveni iar independentă. Legal, a primit iar dreptul să fie împreună cu fiica sa. Continuă 
să primească ajutor şi terapie pentru a o ajuta la reintegrare. 

V I .  D E F I C I E N Ţ E

� Guvernul României nu se aliniază nici cu minimul standardelor internaţionale pentru 
eliminarea traficului.

� Statisticele existente, oferite de agenţiile legale naţionale sau de OIM sunt încă incom-
plete.

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

 Lista de recomandări de mai jos este stabilită luând în considerare deficienţele şi observa-
ţiile incluse în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.
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R E C O M A N D Ă R I 9 6

� În vederea aderării României la UE, este pertinent pentru ţară să îşi dezvolte un sistem 
eficient care să se ocupe cu un mare număr de persoane de naţionalităţi străine, care 
sunt traficate pe teritoriul României şi care au nevoie de ajutor şi repatriere. 

� România trebuie să îşi îmbunătăţească metodele de identificare a victimelor şi de stabi-
lire a unui sistem de procesare funcţional. 

� Guvernul ar trebui să lucreze indeaproape cu ONG-urile anti-trafic şi să le asigure fon-
duri stabile. 

� Poliţia ar trebui mai bine instruită pentru a informa victimele de serviciile oferite de 
ONG-uri. Deoarece multe victime au ales să nu beneficieze de servicile adăposturilor de 
stat, Guvernul ar trebui să dezvolte strategii care să ofere serviciile cerute victimelor. 

� Guvernul nu ar trebui să amendeze sau să penalizeze în vreun fel victimele traficului. 

96  Departamentul de Stat al SUA, Raportul cu privire la TIP 2006, România.. 
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R

ANAT  Agenţia Naţională Antitrafic 

ANPC  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului 

bFI   Biroul Federal de Investigaţie

DIACOT  Departamentul de Investigaţie a Acuzatilor de Crimă Organizată şi Terorism

DCCO  Departamentul de Combatere a Crimei Organizate 

bFI   Biroul Federal de Investigaţie

ICPC  Institutul de cercetare şi prevenire a crimei

IGPV  Inspectoratul General al Poliţiei Vamale 

ILO  Organizaţia Internaţională a Muncii

IPL  Inspectorate ale poliţiei locale

MAAI  Ministerul Administraţiei şi Afacerilor Interne

MAP  Ministerul Afacerilor Publice

MJ  Ministerul Justiţiei

OIM  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

ONPT  Oficiul Naţional pentru prevenirea TFU

PNA  Planul Naţional de Acţiuni

SECI  Iniţiativa de Cooperare din Sud-Estul Europei 

SNAT  Strategia Naţională Antitrafic 

UNDP  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare  
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I .  I N T R O D U C E R E

Serbia este situată în Sud-Estul Europei, fiind învecinată de Albania, Bosnia şi Herţegovina, 
Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, România şi Munenegru. 
Traficul de fiinţe umane este o problemă serioasă şi complexă în Serbia. Este dificilă delimi-
tarea scopului şi caraceristicilor ei, datorită fapului că un număr foarte mic de victime cere 
ajutorul poliţiei sau organizaţiilor ce le-ar putea oferi asistenţă. Din moment ce nu există 
un sistem unic de monitorizare şi analiză, se înregistrează date numeroase şi diferite asupra 
acestei probleme, ele fiind colectate din mai multe surse: Guvern, organizaţii internaţionale 
şi neguvernamentale. În plus, informaţiile valabile despre traficul de femei sunt numeroase, 
în timp ce acelea despre traficul de copii sau de bărbaţi sunt sporadice şi insuficiente pentru 
a servi unei concluzii generale.

Serbia este, în principal, o ţară de tranzit, dar şi de origine şi destinaţie temporară a victime-
lor traficului de fiinţe umane. 

În ceea ce priveşte femeile-victime, Serbia este atât o ţară de tranzit, origine şi destinaţie 
permanentă sau temporară, cât şi una ce se confruntă cu traficul intern de femei sârbe. 
Majoritatea femeilor-victime sunt cetăţeni străini şi provin cel mai des din România, Rusia, 
Ucraina, Moldova. Drumurile parcurse de femeile traficate încep, de obicei, în ţări ale fostei 
Uniuni Sovietice (Ucraina şi Modova), trec prin România, Bulgaria, ocazional Ungaria, şi se 
încheie în Serbia şi Muntenegru. Victimele intră legal sau ilegal în Serbia, pe jos sau cu  alte 
mijloace de transport. Reţelele traficului de femei se extind, prin Serbia, din Nord către Sud 
(spre Kosovo şi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia sau spre Muntenegru şi apoi, mai de-
parte, spre Italia sau Albania), din Est spre Vest (spre Republica Srpska şi Croaţia) sau spre 
Nord (spre Ungaria). Belgrad este locul obişnuit de oprire a acestor drumuri pentru toate 
victimele (zonă de tranzit sau de destinaţie). Femeile sârbe devin victime atât ale traficului 
intern, cât şi ale traficului extern, în special ale celui din Bosnia, Fosta Republică Iugoslavă 
Macedonia şi Italia. De luat în considerare este faptul că traficul intern de femei (de cetăţe-
nie sârbă sau străină) este condus prin canale de trafic transnaţionale. Principalele legături 

97 La începutul acestui studiu, Serbia era una din membrele Uniunii Statale a Serbiei şi Muntenegrului (S&M). Prevederile Cartei 
Constituţionale şi Cartei Drepturilor Omului şi Minoritaţilor şi Libertaţilor Civile (mai apoi, Carta Drepturilor Omului ), adoptate 
in 2003, aplicate în Uniunea S&M au permis o mai bună înţelegere legală a drepturilor omului. Totuşi, incompatibilitatea consti-
tuţiilor şi legilor Serbiei şi Muntenegrului cu prevederile constituţionale ale Uniunii S&M (Carta Constituţională şi Carta Dreptu-
rilor Omului) continuă să reprezinte un obstacol în exercitarea drepturilor omului, prevăzute de Carta Drepturilor Omului. Chiar 
dacă Carta Drepturilor Omului prevede o aplicare directă şi se adresează parţial incompatibilităţii sus-menţionate, întârzierile 
în adoptarea unor noi Constituţii, în special în Serbia, au rezultat într-o armonizare înceată şi ineficientă a legislaţiilor statelor 
membre cu standardele europene şi internaţionale. Constituţia curentă, elaborată şi adoptată în timpul regimului Milosevici, 
potrivită pentru a servi unui regim totalitar şi dictatorial, şi nu unuia democratic, mai este în uz în Serbia. Totuşi, Serbia este în 
curs de adoptare a unei noi constituţii ce aspiră la standarde democratice şi principiile societăţii civile. Se crede ca noua Con-
stituţie va pune bazele pentru respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor umane şi va asigura eficienţa instituţiilor. 
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ale acestui lanţ sunt atât oraşele mari şi împrejurimile lor, în special Belgrad şi Novi Sad, cât 
şi oraşele situate în apropierea graniţelor, Novi Pazar fiind considerat loc de destinaţie tem-
porară, dar şi permanentă în special pentru femeile sârbe.

Referitor la victimele bărbaţi, Serbia este mai mult o ţară de tranzit pentru aceştia, chiar 
dacă există unii indici că ar fi şi o ţară de origine. Conform cerecetărilor de la “Victimology 
Society of Serbia”, cetăţeni chinezi şi în special bărbaţi din ţările Europei de Est sunt implicaţi 
în munca ilegală. Totuşi, datele disponibile nu asigură suficiente informaţii dacă există sau 
nu astfel de cazuri de trafic.

În ceea ce priveşte traficul de copii, Serbia este mai mult o ţară de origine (în special în ce 
priveşte copiii rromi), dar şi o ţară de tranzit şi de şedere temporară pentru fetele minore, 
care, împreună cu femeile adulte, sunt incluse în reţele organizate ale traficului de femei 
în scopul exploatării sexuale. Traficul de copii are loc şi în Serbia, fiind implicaţi copii de 
naţionalitate sârbă.

Sursele din care provin vicimele sunt oraşele mici, iar destinaţiile sunt Belgrad, Novi Pazar 
şi Nis. Traficul de copii din Serbia are o extindere considerabilă şi constituie o formă pericu-
loasă a crimei organizate. Cele mai întâlnite victime sunt fetele tinere din Serbia, multe la fel 
de origine rromă, precum şi de alte naţionalităţi. Victimele sunt, de asemenea, copii străini 
aflaţi în canale de trafic transnaţional.

Conform datelor recente şi rapoartelor organizaţiilor şi agenţiilor locale şi internaţiona-
le, traficul de fiinţe umane din Serbia denotă tendinţe de creştere, mai ales traficul de 
copii, majoritatea acestora fiind rromi. Creşte şi traficul intern; conform datelor deţinute 
de ONG-ul “ASTRA”, 70% din victimele traficului de fiinţe umane sunt din Serbia, iar 44% 
din acestea sunt copii. De asemenea, ultimul raport al Departamentului de Stat al SUA 
concluzionează că, în timpul anului trecut, Serbia nu a înaintat în combaterea traficului 
de fiinţe umane.

Fără îndoială, în 2005, legislaţia Serbiei a făcut câteva progrese în această direcţie. De exem-
plu, au fost adoptate noi legi ce includ standardele fundamentale internaţionale şi euro-
pene. Totuşi, implementarea legilor rămâne o problemă în Serbia, fiind şi o piedică în calea 
realizării drepturilor garantate. Tribunalele şi instituţiile administrative din Serbia aplică 
sporadic normele internaţionale, în primul rând fiindcă patru ani au aplicat numai legislaţia 
naţională, iar în al doilea rând, fiindcă nu cunosc foarte bine tratatele internaţionale ce lea-
gă Serbia de Muntenegru (S&M).

În timpul implementării proiectului, două lucruri i-au influenţat rezultatele şi progresul. În 
primul rând, adoptarea noii legislaţii în Serbia: Codul penal intrat în vigoare la 1 Ianuarie 
2006, Legea privind programul de protecţie a participanţilor la procedurile penale, in-
trată în vigoare la 1 Ianuarie 2006 şi noul Cod de procedură penală (CPP) ce va intra în 
vigoare la 1 Iunie 2007. Acest cadru legislativ are o dublă consecinţă; pe de o parte, tot 
ce este prezentat în acest studiu se referă la prevederi şi practici dezvoltate sub regimul 
legislativ precedent; pe de altă parte, este o dublă analiză a Legii criminalistice anterioare şi 
a prevederilor Codului penal actual. În al doilea rând, în urma rezultatelor referendumului 
din Muntenegru, Uniunea dintre Serbia şi Muntenegru a încetat să existe. Acest fapt ridică 
numeroase întrebări privind drepturile garantate şi prescrise în Capitolul Constituţional şi 
în Capitolul Drepturilor Omului şi Minorităţilor şi a Libertăţilor Civile. 

ONG-urile active în domeniul traficului de fiinţe umane consideră că principalul obstacol în 
combaterea traficului se regăseşte în sectorul judiciar. În ultimii ani, poliţia a făcut progrese 
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semnificative în această problemă. Totuşi, sectorul judiciar este un punct sensibil al acestui 
sistem pentru că nu implementează legislaţia existentă.

Comentarii

� În prezent, cadrul legislativ existent, în ciuda includerii unor noi prevederi şi soluţii, 
nu este suficient pentru a asigura protecţie deplină şi eficientă drepturilor şi libertăţi-
lor cetăţenilor. Sistemul sârb suferă de o „boală” continuă, în cazurile în care instituţi-
ile nu funcţionează şi sunt incapabile să impună legea.

� În timp ce poliţia a făcut progrese în ceea ce priveşte cazurile de TFU, sectorul judiciar 
rămâne încă un punct sensibil al implementării legislaţiei antitrafic. Principala res-
ponsabilitate este de a asista victimele traficului de fiinţe umane şi de a creşte gradul 
de conştientizare, grijă ce cade numai asupra ONG-urilor. 

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A. Legislaţia naţională

a. Principalele caracteristici ale sistemului legal naţional

 Acest capitol prezintă principalele caracteristici ale legislaţiei naţionale ce au influenţă asu-
pra drepturilor omului, dar şi asupra eficienţei în protejarea victimelor traficului de fiinţe 
umane şi în pedepsidea infractorilor din acest domeniu.

În 2005, Serbia a adoptat noi coduri penale, civile şi procedurale de aplicare a legii, însă unele 
dintre ele au intrat în vigoare abia în 2006. Codul penal din Serbia este în conformitate cu 
standardele internaţionale, chiar dacă deviază de la ele în prevederile ce ţin de traficul cu fiin-
ţe umane, răpiri de persoane şi munca forţată. Codul a redus, de asemenea, unele penalităţi şi 
a micşorat sancţiunile minime pentru infracţiuni severe, fapt ce este cu atât mai ciudat cu cât 
Serbia face parte din statele cu numeroase cazuri de răpire şi trafic de fiinţe umane. 

Acest lucru determină o preocupare deosebită privind faptul că politica judiciară pe proble-
me de infracţionalitate impune reguli mai îngăduitoare decât legislaţia însăşi, iar tribunale-
le adjudeca în mod frecvent pedepse mai mici sau chiar le suspendă.

Comentarii 

Caracteristicile generale ale legislaţiei naţionale nu iau în considerare remedii legale 
efective împotriva proceselor penale lungi* şi exagerate, provoncând astfel o intensifica-
re a lipsei de încredere în legi. **

* Consiliul Administrativ din adrul Curţii Supreme a Serbiei este autorizat să judece cazuri nerezolvate în timp util, dar nu 
este împuternicit să acorde despăgubiri 

** Neîncrederea sporită în ceea ce priveşte  sistemul judiciar - tribunalele şi judecătorii - creează îngrijorări. Conform unei cer-
cetări realizate de Centrul pentru Drepturile Omului Belgrad, mai mult de jumătate din cei chestionaţi cred că judecătorii 
sunt ineficienţi şi influenţabili de politic şi, dacă drepturile lor ar fi violate, ar apela mai degrabă la oameni influenţi decât 
la tribunale. De asemenea, conform ultimului studiu CESID, cetăţenii au mai multă încredere in ONG-uri decât în Guvern, 
Parlament, sistemul judiciar şi partidele politice. Persistă de asemenea impresia că ramura executivă se implică adesea în 
activitatea sitemului judiciar şi că breasla judecătorească influenţează decizia tribunalelor şi adoptarea legislaţiei.  De ase-
menea, se crede că adoptarea legilor se face în urma unui consens al partidelor politice, şi nu ca parte a strategiei adoptate 
pentru reforma legală şi economică. 



130

b. Legislaţia antitrafic

În ultimii ani au fost făcuţi paşi importanţi în schimbarea codului penal cu privire la contra-
venţiile cele mai grave. 

Traficul de fiinţe umane a fost introdus ca infracţiune în legislaţia sârbă de către recentul 
Cod de Legi ale Republicii Sârbe în articolul 111a. Definiţia TFU folosită în acest articol 
este în mare parte bazată pe Protocolul de la Palermo privind TFU. Cuprinderea acestui 
articol în Codul de Legi al Serbiei, care a pus bazele dezvoltării legislaţiei antitrafic, a fost 
rezultatul unor eforturi conjugate şi a unei cooperări continue între Ministerele de Interne, 
Afacerilor Sociale şi Justiţiei, unor ONG-uri locale (de exemplu, Societatea Victimologică din 
Serbia, “ASTRA”, Consiliere împotriva violenţei casnice) şi comunitatea internaţională (OSCE, 
OIM şi UNOHCHR). 

Noul Cod penal al Serbiei conţine o mică modificare şi o mai bună definire a infracţiunii de 
trafic de fiinţe umane (art. 388). Include câteva metode noi privind comiterea contravenţi-
ilor penale (reţinerea actelor de identitate, darea sau primirea de bani sau a altor beneficii) 
şi câteva noi motive de a comite o infracţiune (în scopul obţinerii de profit, a muncii forţate, 
alte forme de exploatare sexuală, pentru sclavie ori acţiuni similare sclaviei).

Dacă contravenţia penală a fost comisă, făptaşul va fi pedepsit cu închisoarea de la doi 
la zece ani; dacă victima moare pedeapsa nu va fi mai mică de zece ani închisoare, iar 
dacă infracţiunea a fost comisă de o organizaţie criminală, pedeapsa nu va fi mai mică 
de cinci ani de închisoare. În timp ce vechiul Cod penal prevedea că dacă victima are mai 
puţin de paisprezece ani făptaşul va fi pedepsit chiar dacă nu a folosit forţa, ameninţarea 
ori alte mijloace de a comite contravenţia; clauza relevantă a noului Cod penal extinde 
această protecţie către toţi minorii, fapt ce reprezintă o îmbunătăţire considerabilă. Noul 
Cod penal al Serbiei, prescrie, de asemenea, ca o contravenţie aparte traficul de copii în 
vederea adopţiei (art. 389). Pedepsele prevăzute pentru pentru acest act sunt închisoarea 
de la unu la cinci ani şi, dacă se dovedeşte că infracţiunea a fost comisă ca profesie sau de 
o manieră organizată de către mai mulţi indivizi, pedeapsa va fi nu mai mică de trei ani 
închisoare.98

Clauzele privind traficul de fiinţe umane prevăd drept contravenţie, printre altele, îndepăr-
tarea unui organ al corpului (art. 388 (1) Cod penal al Serbiei) pentru transplant. Clauza se-
parată privind prelevarea forţată de organe sau a unor părţi a corpului ce a existat în Codul 
penal al Serbiei din aprilie 2003 (art. 54a) nu este inclusă în noul Cod penal al Serbiei, care 
acum deviază de la standardele internaţionale stabilite în Recomandarea Nr. 1611 (2003) a 
Adunării Parlamentare a CoE privind traficul de organe. Recomandarea subliniază impor-
tanţa amendării legislaţiei cu dispoziţii relevante şi pedepse pentru traficanţii de organe, 
dar şi pentru personalul medical implicat în transplantarea ilegală a părţilor corpului uman. 
Traficul de organe este totuşi explicit interzis doar de fostul Act federal privind condiţiile 
de îndepărtare şi transplant a părţilor corpului uman (Sl. list SFRJ, 63/90, 22/91; Sl. list SRJ, 
28/96).

Actul privind deplasarea şi reşedinţa străinilor (art. 34, paragraful 4. SL list SRJ, 68/02) 
nu conţine clauze privind permisiul de şedere temporară pentru victimele traficului de 
fiinţe umane, deşi, după lege, acordarea rezidenţei a fost adoptată în 2004. În orice caz, 
legislaţia referitoare la străini şi solicitările lor de azil are nevoie de modernizare şi de 

98 O situaţie similară există în cazul infracţiunii de înrobire (art. 390, Codul penal al Serbiei), unde sentinţa minimă de 3 ani de 
închisoare a fost modificată de la 1 an la 10 ani închisoare. 
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conformare la standarde internaţionale relevante pentru a asigura un mai mare grad de 
protecţie.99

Comentarii

� Harta privind drepturile omului (art. 13) interzice înrobirea, iar Constituţia Serbiei, 
care nu prevede interzicerea sclaviei, ar trebui pusă în concordanţă în acest sens cu 
Harta, dar, fiindcă acest lucru nu se va intampla, va fi încorporat în Constituţie. 

� Luând în considerare dezvoltarea formelor moderne de sclavie, rămâne neclar moti-
vul pentru care cei ce dezvoltă politica Serbiei au diminuat pedepsele. Mai mult, Co-
dul penal al Serbiei stipulează transportul persoanelor înrobite “de la o ţară la alta” ca 
o condiţie preliminară pentru prezenţa contravenţiei. În orice caz, formularea clauze-
lor specifică faptul că transportul sclavilor nu este o infracţiune, dacă nu este comisă 
în interiorul unei ţări.

� În plus, câteva analize asupra practicării trasplantului de organe (cu referire la art. 
14 al Legii păcii şi ordinii publice şi la art. 106 şi 107 ale Legii privind deplasarea sau 
domicilierea străinilor) arată cazuri de prostituţie sau de migrări (i)legale care pot as-
cunde de fapt cazuri de trafic de organe.

b. Planul Naţional de Acţiuni

În Serbia încă nu există un Plan Naţional de Acţiuni (PNA) privind TFU şi (până în acest mo-
ment) nu există nici intenţia elaborării unui PNA pe termen lung.

Echipele delegate pentru dezbaterea acestui proiect s-au întâlnit de câteva ori pentru pentru a 
pregăti planurile în domeniile lor, care ar uma să fie combinate şi să formeze un Plan Naţional de 
Acţiuni privind combaterea traficului. Prima schiţă de PNA a fost prezentată în 2001 către Echipa 
de Forţă pentru Pactul de Stabilitate. Acest PNA trebuia să promoveze un model de cooperare între 
agenţii şi să descrie domeniile de activitate la nivel federal. Consiliul de Conducere iniţial a dezvol-
tat, de asemenea, şi acceptat un model de Sistem de Referire pentru victimele traficului în forma 
aşa-numitului “Mecanism Naţional de Referire şi Echipa Mobilă”. În Aprilie 2002, structura antitrafic 
a Fostei Republici Jugoslave a introdus un Coordonator Naţional pentru traficul de fiinţe umane 
pentru Republica Serbia, programat în cadrul Ministerului de Interne al Serbiei, spre a prelua ra-
spunderea asupra creării stucturii antitrafic la nivelul Republicii Serbiei. În mai 2002, nou numitul 
Coordonator Naţional a convocat o intrunire proaspatei Echipe Naţionale pentru  traficul de fiinţe 
umane. Echipa care cuprinde reprezentanţi din Guvern, ONG-uri şi din organizaţiile internaţionale 
(vezi structura acesteia în ANEXA III), în aprilie 2003 s-a întrunit de trei ori. Cu noua Uniune de 
stat între Serbia şi Muntenegru activitatea antitrafic a fos desfăşurată de două echipe, fiecare cu 
propriul lor Coordonator Naţional. Echipa Serbiei pentru combaterea traficului de fiinţe umane a 
adoptat un program de muncă care, între altele, a anticipat activităţile mai sus menţionate în ca-
drul Ministerului de Interne al Serbiei. În scopul realizării acestui program, au fost formate Echipe 
speciale ale poliţiei pentru combaterea traficului în cadrul Ministerului de Interne în iulie 2002, cu-
prinzând reprezentanţi din toate departamentele din minister. Oricum, după cum s-a mai spus, în 

99 Dispoziţiile privind trecerea ilegală a frontierei (art. 350, par.l 1, Codul penal al Serbiei) prevăd o sentinţă maximă de 1 an pentru 
persoană ce a încercat sau reuşit trecerea frontierei fără certificate authentic şi care a fost înarmată sau a recurs la violenţă. Noul 
Cod penal al Serbiei interzice TFU (art. 350, par. 2), prevăzând că orice persoană ce are ca scop obţinerea de profit prin ajutarea 
unei alte persone fără cetăţenie S&M să între, tranziteze sau să rămână illegal în S&M, va fi condamnată cu închisoarea de la 
3 luni până la 6 ani. Punerea în pericol a vieţii sau sănătăţii unui migrant illegal este calificată ca o circumstanţă agravantă şi 
pedepsită cu închisoarea de la 1 la 10 ani (art. 350 (3)). Noul Cod penal al Serbie nu exonerează imigranţii ilegali de răspunde-
rea penală, chiar dacă aceştia devin victime ale infracţiunii descrise în paragraful 3, art. 350, ceea ce reprezintă o deviaţie de la 
standardele stabilite în Protocolul nr. 2 (art. 5). 
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Serbia nu există PNA pentru combaterea traficului la nivel general. Există doar un plan de activitate 
a Echipei Naţionale, aprobat de organizaţiile guvernamentale şi susţinute de către ONG-uri.

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor 

În concluziile sale privind Raportul Iniţial despre implementarea ICCPR în S&M în perioa-
da 1992-2002, Comitetul ONU pentru Drepturile Omului a observat clar lipsa acţiunilor de 
prevnire a traficulului de femei şi copii din partea oficialilor, procurorilor şi judecătorilor. Nu 
există sesiuni de pregătire organizate pentru oficiali responsabili de drepturile omului şi, în 
consecinţă, nici de traficul cu fiinţe umane. Drepturile omului nu fac parte din curriculum 
şcolilor şi facultăţilor; dacă cineva şi beneficiază de acest tip de educaţie, este vorba mai 
mult de o problemă opţională a persoanei decât de un concept de strategie şi educaţie ge-
nerală. În mod particular, a fost menţionat lipsa activităţilor de prevenire a traficului de copii 
şi bărbaţi, ca şi dezechilibrul în disponibilitatea educaţiei între oficialii din Belgrad şi acei din 
alte localităţi ale Serbiei. Oricum, situaţia privind această problemă de-abia s-a imbunătăţit, 
cel puţin, referitor la reprezentanţii poliţiei. 

În perioada 2001 - 2002, în jur de 350 de angajaţi ai Ministerului de Interne din Serbia au parti-
cipat la sesiuni de instruire privind TFU. Seminarele au fost organizate de organizaţii internaţi-
onale (OSCE, OIM, UNFPA şi Comitetul Internaţional pentru Migraţie şi Dezvoltare Politică), de 
ONG-uri locale şi de Ministerul de Interne. În 2005 numărul celor instruiţi a crescut până la 800.

Sesiuni de instruire pentru funcţionari în problema aplicării legilor (în privind drepturile 
omului în general şi TFU în special) sunt organizate şi desfăşurate doar de ONG-uri şi orga-
nizaţii internaţionale. Instruirea procurorilor şi judecătorilor e susţinută de Centrul Juridic de 
Instruire (Belgrad), misiunea OSCE în S&M, asociaţia judecătorilor împotriva infracţiunilor pe-
nale; instruirile poliţiştilor sunt oferite în special de misiunea OSCE în Serbia şi Muntenegru, iar 
a altor oficiali (reprezentanţi ai ministerelor) – de ONG-uri. Liderul ONG-urilor la acest capitol 
este “ASTRA”, care a organizat instruiri nu numai pentru oficialii statului, ci şi pentru studenţi, 
adolescenţi, alte ONG-uri şi jurnalişti.

Concluzii

� În general, Guvernul are o atitudine mai mult pasivă decât activă în privinţa dezvoltă-
rii capacităţilor şi creşterii cunoştiinţelor privind problema traficului de fiinţe umane.

� Cercetările recente făcute de ONG-ul “Societatea Victimelor din Serbia” arată că sunt 
diferenţe mari în cunoaşterea problemei TFU de către oficialii guvernului. Printre cei 
care au cunoştinţe despre legea traficului de fiinţe umane sunt angajaţii din căminele 
studenţeşti şi angajaţii servciilor de asistenţă socială. Cunoştiinţe foarte bune despre 
TFU au fost descoperite în sectorul judiciar, printre procurorii şi poliţiştii locali.

b. Mecanismele de analiză, cercetare şi monitorizare

Nu este nici o analiză sau cercetare în implementarea legislaţiei antitrafic sau alinierea la  
standardele internaţionale existente/obligatorii realizată de stat, cu excepţia “Sondajelor 
în practicarea delictelor autorităţilor din Belgrad referitor la prostituţie şi migraţia (i)legală 
ca incidente ce pot ascunde traficul de fiinţe umane”. Realizat de Asociaţia Magistraţilor din 
Serbia, subiectul sondajului a fost decizia finală adoptată în 2002 de Asociaţia magistraţilor 
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conform art. 14 din Legea privind pacea şi ordinea publică în Serbia (referitor la prostituţie) 
şi art. 106 şi 107 ale Legii privind migraţia şi şederea străinilor pe teritoriul FRJ (referitor  la 
migraţia ilegală). Caracterisica cea mai importantă a analizelor şi cercetărilor în Serbia se 
concentrează pe traficul cu femei, în timp ce aspectele traficului cu bărbaţi şi copii sunt ne-
glijate. Chiar şi cercetările traficului cu femei au o arie restransă, deoarece se concentrează 
mai mult asupra factorilor care contribuie la apariţia traficului cu femei şi asupra atitudinii 
cetăţenilor faţă de acest fenomen. Din care motiv datele cercetării nu redau informaţii adec-
vate domeniului şi caracterului traficului cu femei.100

C. Cooperarea şi relaţionarea la nivel naţional şi regional

Atât reţeaua naţională, cât şi cea regională sunt pe calea stabilirii cooperării între ONG-urile din 
zona de trafic cu fiinţe umane. La nivel naţional există Reţeaua “ASTRA” (cuprinde grupuri de fe-
mei din Voievodina, Centrul şi Sudul Serbiei), Reţeaua “Încredere” (acum câţiva ani, această Reţea  
a fost înfiinţată la iniţiativa Centrului pentru victimele incestului din Belgrad şi include instituţii şi 
ONG preocupate de violenţa în familie, în special asupra copiilor şi a femeilor), Reţeaua “CHRIS” 
(cuprinde 6 Oficii pentru drepturile omului din Serbia, active în asigurarea asistenţei juridice 
gratuite şi reprezentanţi juridici pentru victimele ce au suferit violari ale dreptului omului). 

La nivel regional există două reţele operaţionale: “ACTA” (Acţiunea Anticorupţie Antitrafic), 
fondată în iunie 2004 şi care este o organizaţie internaţională, regională, neguvernamenta-
lă, pledând pentru o societate eliberată de trafic şi corupţie şi intrunind 11 ONG naţionale 
din regiune. Reţeaua “ARIADNE” împotriva traficului cu fiinţe umane în Sud-Estul şi Estul 
Europei, preocupată de combaterea fenomenului prin intermediul cooperării dintre ţara de 
origine şi cea de tranzit/destinaţie a victimelor, fondată în 2005, intruneşte 17 ONG-uri.

D. Mobilizarea resurselor

Nu există fonduri guvernamentale disponibile pentru TFU, în plus, în Serbia conceptul de 
fonduri private în prezent este subdezvoltat. ONG-urile joacă un rol important în sprijinirea 
luptei împotriva TFU prin iniţierea unor schimbări legislative şi introducerea mecanismelor 
necesare. Totuşi, ONG-urile sunt dependente total de fondurile donatorilor, ambasadelor 
şi agenţiilor străine şi, în consecinţă, depind de politicile lor. Principalii donatori ce susţin 
activităţile ONG pe acest segment sunt OSCE, Agenţia Canadei pentru Dezvoltare Inter-
naţională, Agenţia Suediei pentru Dezvoltare şi Cooperare, Comisia Europeană, Asociaţia 
“Salvaţi Copiii”, Ambasada Britanica în Belgrad, “Catholic Relief Service”. 

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

Comitetul pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite, în Comentariul General nr. 28, 
paragraful 12 şi 30, recomandă membrilor statului să ia măsuri la nivel naţional şi in-

100 Principalele cercetări în acest domeniu sunt, până în prezent: TFU în Serbia(condos de Asociaţia Victimelor din Serbia cu sup-Principalele cercetări în acest domeniu sunt, până în prezent: TFU în Serbia(condos de Asociaţia Victimelor din Serbia cu sup-
port OSCE); Traficul de copii (în cooperare cu Organizaţia Salvaţi Copiii din România,ASTRA a condos primul sondaj naţional 
şi a întocmit raporturi privind situaţia traficului de copoii din Serbia);Sondaje privind atitudinea studenţilor şi elevilor privind 
traficul sexual in Belgrad(ASTRA în 2002); Sondaj în mass media privind imaginea traficului sexual(Condus de ASTRA în S&M 
şi publicarea a 240 de articole între anii 1998 şi 2001 şi în 2002); Raportul Bianual al ASTRA 2002/03 şi 2004/05; Raportul Al-
ternativ al Comitetului Naţiunilor Unite al Drepturilor Omului(la iniţiativa ASTRA,Centrul Drepturilor Copiilor şi Centrul Legal 
Umanitar); Raportul Alternativ al Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (Centrul Drepturilor Copiilor, 
Centrul pentru Drepturile Umane din Belgrad, Grupul 484 şi ASTRA, au creat un Raport Alternativ privind Implementarea 
Convenţiei Internaţionale pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale în Serbia,ce a fost prezentat în faţa Comitetului 
pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale în data de 13 mai 2005). 



134

ternaţional pentru a proteja femeile şi copiii, inclusiv femeile şi copiii străini, împotriva 
violării drepturilor acestora, cum ar fi traficul peste graniţe, prostituţia forţată şi alte 
forme de muncă forţată, deghizate drept diverse servicii personale. Deşi abordarea este 
directă, totuşi se observă lipsa de importanţă şi valoare acordată respectivei recoman-
dării.

Printre cele mai importante campanii de conştientizarea publicului privind TFU din în 
ultimii ani au fost “ Deschide ochii” (din 2002 până în 12003); este una dintre primele 
campanii organizate în Serbia, fiind iniţiată şi coordonată de ONG “ASTRA”; principale-
le scopuri ale campaniei au scontat familiarizarea publicului cu problema traficului de 
femei; cunoaşterea şi conştientizarea de către instituţiile statului şi publicul larg în ans-
mablu a problemei traficului de femei; să inaugureze o cooperare între ONG-urile  preo-
cupate de problemele traficului şi instituţiile statului; “Există o solutie” (din 2004 până 
în 2005), iniţiată şi coordonată de ASTRA în cooperare cu Oficiul ONU pentru combaterea 
traficului de droguri şi prevenirea criminalităţii; scopurile principale, în afară de informa-
rea publicului în general despre toate  aspectele traficului de fiinţe umane, au fost incura-
jarea victimelor, potenţialelor victime şi apropiatilor acestora să caute informaţii şi ajutor 
şi în acelaşi timp să motiveze cetăţenii să ajute victimele TFU; “Salaţi copiii de traficul 
cu fiinţe umane” (din 2005), iniţiată de organizaţia “Salvaţi copiii”, cu sprijinul Ambasa-
dei Marii Britanii la Belgrad; această campanie este, de asemenea, o invitaţie adresată 
tuturor agenţiilor şi oficialilor responsabili de protecţia copiilor de a-şi uni eforturile în 
contracararea fenomenului. Activităţi secundare scontează identificarea factorilor de risc 
ce conduc la TFU şi promovarea activităţilor de instruire în judeţele Raska şi Jablanicki. 
Ultima campanie, din 2006 – “Traficul de copii – o realitate a noastră”; este o campanie 
media la scară largă, dedicată prevenirii şi luptei împotriva traficului de fiinţe umane, fiind 
implementată tot de “ASTRA”, cu suportul organizaţiei “Salvaţi copiii”.

Comentarii

Abordarea activităţilor de prevenire nu este o componentă a unui proces susţinut de stat; 
este mai degrabă specifică stilului de lucru al ONG-urilor. ONG-urile sunt foarte active în 
acest domeniu şi au întreprins acţiuni la scară largă, jucând un rol crucial în identificarea 
traficului de fiinţe umane şi combaterea acestuia în Serbia. 

b. Protecţie şi asistenţă

a. Protecţia martorilor/victimelor

Depoziţiile unei victime-martor în audierea generală are un rol crucial în procesele in-
tentate traficanţilor. Amendamentele CPP (Sl. list SRJ, 68/02) au fost adoptate în 2002 
şi prescriu obligaţia Curţii de Apel de a proteja martorul şi victima de insulte, ame-
ninţări sau de orice alt tip de ofense (art. 109). Avocatul acuzării dispune de compe-
tenţe speciale când i se încredinţează un caz ce ţine de crima organizată – el poate 
cere protecţie specială pentru un martor, colaboratorul lui, membrii familei sale (art. 
504p). Amendamente la Actul privind organizarea şi jurisdicţia părţilor statului în 
combaterea crimei organizate dau dreptul Curţii de a decide asupra confidenţialităţii 
datelor personale ale unui martor sau ale părţii vătămate la cererea acesteia (art 15) şi, 
dacă este imposibil să asigure prezenţa martorilor sau a părţii vătămate, aceştia pot fi 
interogaţi prin intermediul unei conferinţe video sau cu ajutorul consilierilor legali (art. 
151). Dispoziţiile luate în considerare pentru protecţia martorilor au fost incorporate în 
legislaţie.
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Serviciul de coordonare a protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane este operaţional 
din martie 2004 şi în luna iulie a aceluiaşi an Ministerul de Interne al Serbiei a emis o dispozi-
ţie privind staţionarea temporară în ţară a străinilor, victime ale traficului de fiinţe umane.

La 29 septembrie 2005 Aambleea Serbiei a adoptat Decretul privind protecţia participan-
ţilor la procesele penale, care acordă măsuri extraordinare de protecţie în cazul crimelor 
grave şi a crimei organizate. Actul prevede 4 tipuri de măsuri de protecţie: protecţia psihică 
a persoanei sau a proprietătii; facilităţi de schimbare a rezidenţei sau de transferare în altă 
închisoare; ascunderea identităţii şi a datelor personale şi, în sfârşit, schimbarea identităţii. 
Actul mai prevede cooperarea internaţională în implementarea Programului bazat pe acor-
durile internaţionale ratificate sau pe reciprocitate, intrând în vigoare din 1 ianuarie 2006

b. Asistenţă pentru victime

O victimă are dreptul la avocat din oficiu pe parcursul întregului proces penal. Avocatul are 
dreptul să verifice documentele, să se implice în toate activităţile pe perioada procesului, să 
prezinte dovezi, să examineze acuzatorii, martorii, să evalueze pagubele, să tragă concluzii. 
Avocatul poate, de asemenea, să-şi asume rolul de acuzator dacă procurolul îşi retrage acu-
zaţiile. Din care motiv e necesar ca victimele să beneficieze de ajutorul unor avocaţi profe-
sionişti şi atenţi, gata să lupte împotriva misoginismului şi xenofobiei şi să-şi asume riscuri 
personale, diverse forme de obstrucţie. Din moment ce nici victima şi nici avocatul nu au 
statutul de parte, ci doar de participant în proces, tribunalul nu este obligat să le pună la 
dispoziţie rechizitoriul, dovezile criminalistice sau chiar verdictul. Victima nu are dreptul de 
apel la sentinţă decât în partea ce priveşte costurile, sau dacă procurorul public şi-a asumat 
acuzarea din partea victimei ca o plângere privată. Din acest motiv cooperarea cu procu-
rorii publici este vitală pentru protecţia drepturilor personale ale victimelor, din moment 
ce aceasta este singura modalitate de argumentare ca avocatul să fie luat în considerare la 
apelul procurorului. Asistenţa juridică a victimelor TFU, aflate în situaţii vulnerabile şi fără 
mijloace disponibile pentru a-şi asigura reprezentanţa profesionistă în tribunal, este asigu-
rată doar de ONG-urile preocupate de problemele de TFU sau cel ţin de drepturile omului 
în general.

În concluzile la Raportul Iniţial privind implementarea ICCPR în S&M în perioada1992-2002, Co-
mitetul pentru drepturile omului a subliniat faptul că adaposturile şi liniile telefonice SOS sunt 
administrate de ONG-uri care, de asemenea, au organizat campanii de conştientizare a publi-
cului şi regretă neimplicarea adecvată a autorităţilor în aceste iniţiative. Comitetul recomandă 
S&M să ia măsuri decisive pentru prevenirea TFU şi să impună sancţiuni răufăcătorilor.

Nu există nici un adăpost sau vreo linie SOS pentru victimele care evadează din TFU, asigurată 
sau administrată de stat. În Serbia, asistenţă directă şi suportul victimelor TFU asigură  ASTRA, 
OIM şi Adăpostul pentru victimele TFU. O linie SOS pentru cetăţenii care au suferit în orice fel 
în urma violării drepturilor omului a fost activată de Ministerul drepturilor omului şi al minori-
tatilor,101 dar chiar şi când era funcţională, activitatea ei se reducea la readresarea plângerilor 
cetăţenilor către alte organizaţii, în principal, ONG-uri ce asigurau ajutor legal gratuit. În 2005, 
mai multe centre pentru probleme sociale şi-au deschis şi ele linii SOS proprii, dar aceste linii 
telefonice vin fie în ajutorul femeilor care au suferit violenţe, fie în ajutorul copiilor.

Adăpostul pentru victimele traficului de fiinţe umane coordonat de Vesna Stanojevic este 
unic în Serbia. Acest adăpost a jucat un rol crucial în schimbarea aplicării legii de către ofici-

101 Acest minister a existat în fosta Uniune S&M. Acest minister a existat în fosta Uniune S&M.
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alii responsabili pentru traficul de persoane şi asistenţa directă acordată victimelor, în spe-
cial celor de origine străină.

Comentarii

� Se poate concluziona că amendamentele din legislaţia în vigoare la moment fac po-
sibilă o protecţie adecvată a victimelor traficului de fiinţe umane în timpul proceselor 
şi ameliorează situaţia în general .

� Adăposturile administrate de ONG-uri nu sunt independente şi depind de donatori. 
Lipsa abordării sistematice a probleme de către stat combinată cu legile inadecvate, 
amenintă să pună în pericol situaţia deja vulnerabilă a victimelor TFU.

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I

1. Actul criminal poate fi luat la evidenţă în lipsa declaraţiei victimei (lipsa mărturiei victimei 
este, de multe ori, principalul obstacol pentru a începe procedura penală sau principalul mo-
tiv de a anula una deja începută). Spre exemplu, un poliţist care a observat într-un bar, sub 
lista de băuturi, o schiţă a unei femei goale fără preţ (ceea ce implică faptul că preţul trebuie 
negociat), foloseşte acea schiţă ca probă a medierii prostituţiei. De asemenea, el a observat 
că în anumite Moteluri, numerele camerelor clipoceau când camera era liberă/disponibilă. 
Poliţistul a observat, de asemenea, că Oficiul Procurorului şi poliţia nu sunt destul de active 
din moment ce ar putea folosi avertismente scrise şi ar putea acţiona pe baza acestora.

2. Echipa Naţională de combatere a TFU este un exemplu de cooperare între organismele 
statului şi ONG-uri. Acest exemplu ar trebui urmat pentru o viitoare instituţionalizare a 
cooperării între Guvern şi ONG-uri. 

3. Victima (fata) fuge de la traficant, se adresează poliţiei şi cere ajutor; poliţia îi asigură 
protecţia adecvată, iar victima depune mărturie împotriva agresorului.

4. Judecătorul are grijă de victimă: îi oferă un psiholog, un doctor şi un expert şi ia declara-
ţii de la victimă la cererea altui judecător.

V I .  D E F I C I E N Ţ E

� Sistemul judiciar este un punct slab al sistemului, deoarece nu aplică legislaţia existentă. 
Principala dificultate în asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane şi a unei informări 
mai bune a populaţiei în privinţa acestui subiect cade doar pe umerii ONG-urilor. 

� Avocatul public nu expune şi violările drepturilor omului; investigaţiile poliţiei în aceas-
tă breşă sunt lungi şi eşuează în a da rezultate satisfăcătoare. Procesele durează MULT, 
fără un motiv anume. Legile sunt astfel aplicate cu o dificultate sporită, crescând insecu-
ritatea legală a cetăţenilor.

� În mod contrar legislaţiei anterioare, noul Cod penal al Serbiei nu prescrie forma califica-
tă a unei crime, dacă aceasta este comisă împotriva mai multor persoane, prin răpire sau 
într-o manieră brutală sau degradantă. Având în vedere faptul că victimele sunt tratate, 
de obicei, cu brutalitate, că deseori este implicată mai mult de o singură persoană şi că 
Protocolul de la Palermo prevede răpirea ca fiind una dintre metodele de a comite o 
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crimă (art. 3 (a)), rămâne neclar de ce măsurile de precauţie relevate au fost excluse din 
Codul penal. Scăderea sentinţei de la minim 5 ani la minim 3 ani de închisoare pentru 
traficul de minori constituie cel mai mare defect al noului Cod penal al Serbiei.

� Legislaţia locală nu incriminează cumpararea serviciilor asigurate de către victimele trafi-
cului de fiinţe umane. În acest sens, Recomandarea 1545 (2002) a întrunirii Parlamentare  
CoE cu privire la campania antitrafic insistă pe pedepsirea celor care au beneficiat cu bună 
ştiinţa de servicii sexuale de la o femeie care este victimă a traficului de fiinţe umane. 

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Lista recomandărilor de mai jos este stabilită luând în considerare deficienţele şi observaţi-
ile incluse în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I 

1. Transportul persoanelor răpite trebuie să fie prevăzut întotdeauna ca o crimă, fără a se 
ţine cont dacă cei răpiţi sunt transferaţi peste graniţe sau rămân în ţară. Politica judiciară 
ar fi, astfel, direcţionată nu numai asupra traficanţilor de o persoane, ci şi împotriva celor 
care înlesnesc aceste servicii.

2. Mandatul Primului Comitet de combatere a TFU, lansat de Coordonatorul Naţional pri-
vind activităţile antitrafic (numit de Guvernul FRJ în aprilie 2001) pentru “Dezvoltarea 
unei strategii de coordonare pe termen lung împotriva TFU” ar trebui să acopere urmă-
toarele domenii: prevenire şi sporire a gradului de conştientizare, protecţie a victimelor, 
impunere a legii şi colectare de informaţii. 

3. Adoptarea unui Plan Naţional de Acţiuni de combatere a traficului de fiinţe umane pen-
tru a asigura o abordare sistematică şi cuprinzătoare în ceea ce priveşte abordarea aces-
tei probleme.

4. Dezvoltarea conceptului de măsuri preventive.

5. Guvernul ar trebui să adopte o abordare proactivă a activităţilor de prevenire, dezvoltare 
a capacităţilor şi creştere a gradului de conştientizare în acest domeniu, având în vede-
re:

� creşterea numărului de servicii de asistenţă pentru victimele TFU, impunerea unor 
standarde şi dezvoltarea serviciilor pentru protecţia martorilor;

� includerea tuturor oficialilor relevanţi în programe educaţionale legate de traficul de 
fiinţe umane, ţinându-se cont de reprezentarea geografică a fiecăruia;

� realizarea în viitor a unor cercetări cu privire la traficul de fiinţe umane în Serbia, în 
special privind traficul de copii şi bărbaţi; 

� îmbunătăţirea cooperării între Guvern şi ONG-uri în acest domeniu şi adoptarea pro-
tocolului care specifică clar atribuţiile şi obligaţiile fiecăruia. 

� monitorizarea aplicării legilor şi mecanismelor de performanţă a Guvernului în pro-
blema traficului de fiinţe umane; 

� îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar în audierea cazurilor de TFU.
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R

CESID Centrul pentru Vot Liber şi Democraţie

CoE Consiliul Europei

CPP Codul de Procedură Penală

FRJ Fosta Republică Iugoslavia

FYROM Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei

ICCPR Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

S&M Serbia şi Muntenegru 

UNOHCHR  Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului 

UNFPA Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie 

NOTĂ 
Momentan, Serbia ia în considerare adoptarea unui Act formal pentru a-şi confirma ade-
ziunea la tratatele privind drepturilor omului, pe care celelalte state membre ale uniunii 
le-au ratificat.
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K O S O V O

I .  I N T R O D U C E R E 

Kosovo, situată în Peninsula Balcanică, a fost mulţi ani una dintre entităţile constituente ale 
Fostei Republici Iugoslave. Are graniţe cu Albania, Muntenegru, Serbia şi Fosta Republică 
Iugoslavă Macedonia.102 Populaţia din Kosovo constituie peste două milioane, din care pes-
te 90% este de etnie albaneză (musulmană sau catolică), restul fiind reprezentată de sârbi, 
egipteni, rromi, ashkali, turci şi alte minorităţi. Din iunie 1999, Misiunea Administrativă In-
terimară a Naţiunilor Unite (MAINU) are rol de administraţie civilă interimară, administrată  
de ONU, conform Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, adoptată în 
cadrul Capitolului VII al Cărţii Naţiunilor Unite. Responsabilităţile MAINU sunt prezidate de 
Reprezentantul Special al Secretarului General (RSSG). Forţa de menţinere a păcii (KFOR) ac-
ţionează conform Moţiunii 1244; raportează direct în faţa NATO şi este responsabilă pentru 
păstrarea securităţii şi conducerea operaţiunilor de pace în regiune.

Kosovo a fost identificată ca o regiune de destinaţie şi, la un nivel mai puţin extins, de ori-
gine a traficului de femei şi fete. Rutele principale în Kosovo par să vină din Nord, de peste 
graniţa cu Serbia şi prin Fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Unele femei au fost traficate 
din Muntenegru şi Albania. Au fost semnalate şi câteva cazuri de femei care au fost aduse în 
Kosovo cu avionul din Turcia, Austria şi Elveţia.103

În Kosovo, fetele şi femeile traficate sunt ţinta majoră în primul rând pentru exploatarea 
sexuală, pentru prostituarea forţată, dar şi pentru munca forţată, inclusiv cerşitul şi munca 
manuală. Majoritatea victimelor ce provin din Kosovo sunt exploatate în Kosovo, dar un 
procent considerabil este trimis peste graniţă.

Unitatea pentru Investigarea TFU şi Prostituţiei (UITP) deţine o bază de date pentru toate fe-
meile străine care au intrat în contact cu poliţia, în special în timpul raziilor în baruri. În 2000, în 
această bază de date erau înregistrate 340 de femei. Din 2001, conform aceleiaşi surse, numărul 
de victime de origine străină a crescut. Totuşi, în 2002, a apărut o mică schimbare în tiparul trafi-

102 MAINU a fost înfiinţat la 10 Iunie 1999, atunci când Consiliul de Securitate a autorizat prin Moţiunea 1244 ca Secretariatula fost înfiinţat la 10 Iunie 1999, atunci când Consiliul de Securitate a autorizat prin Moţiunea 1244 ca Secretariatul 
General să stabilească în regiunea Kosovo o administraţie interimară civilă condusă de NU, sub care populaţia s-ar putea 
bucura progresiv de autonomie. În special, rezoluţia Consiliului de Securitate Nr. 1244 îî permite MAINU: să aibă funcţii admi-MAINU: să aibă funcţii admi-: să aibă funcţii admi-
nistrative civile de bază, să promoveze stabilirea autonomiei şi autoguvernării în Kosovo, să faciliteze un process politic care 
să determine viitorul statut al Kosovo, să coordoneze ajutoarele umanitare ale tuturor agenţiilor internaţionale, să ajute la 
reconstrucţia infrastructurii, menţinerea legalităţii civile şi a ordinii, să promoveze drepturile omului, să asigure întoarcerea 
sigură şi necondiţionată a refugiaţilor la casele lor din Kosovo. Lucrând îndeaproape cu oamenii şi liderii din Kosovo, Misiu-
nea asigură tot spectrul de funcţii administrative esenţiale şi servicii ce acoperă domenii precum sănătatea şi educaţia, ban-
car şi financiar, poştei şi telecomunicaţiilor şi legalităţii şi ordinii. În ianuarie 2000 au fost create Departamente Administrative 
Interimare Comune; în octombrie 2000 au avut loc alegeri locale în treizeci de municipalităţi din Kosovo; în mai 2001, a fost 
adoptat noul Cadru Constituţional din Kosovo.; în noiembrie 2001 au avut loc alegeri naţionale. 

103 Traficul de fiinţşe umane în Sud-Estul Europei, 2003; publicat de PNUD (UNDP). Traficul de fiinţşe umane în Sud-Estul Europei, 2003; publicat de PNUD (UNDP). 
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cului ce implică victime domestice.104 UITP a observat că traficanţii şi-au transferat activitatea din 
locuri publice în rezidenţe private. În acelaşi timp, femeile intervievate par a avea salarii bune şi 
condiţii bune de viaţă şi s-ar putea, în concluzie, să lucreze voluntar în industria sexului.

Observând trecutul familial al victimelor traficului de fiinţe umane, este clar că acestea pro-
vin din cele mai vulnerabile grupuri sociale. În cele mai multe cazuri, sărăcia, problemele 
din familie, educaţia precară şi valorile tradiţionale ce motivează discriminarea femeilor şi 
a fetelor formează un mediu, în cadrul căruia victimele au trăit deja experienţe de violenţă 
domestică sau sexuală. Asemenea anturaje influenţează fetele şi femeile, făcându-le mai 
vulnerabile la TFU şi le subminează reintegrarea socială, expunându-le la retraficare.

Opinia generală în Kosovo, împărtăşită de multe ONG-uri locale este că TFU din regiune se poate 
extinde datorită declinului economic şi creşterii ratei şomajului, în special printre femeile tine-
re. Deşi există puţine evidenţe care să ateste că femeile din Kosovo sunt traficate peste graniţă, 
situaţia economică este în continuă criză, creşte rata şomajului şi sărăcia, de schimbă structura 
familiilor, violenţa împotriva femeilor şi tendinţa spre acceptarea formelor de prostituţie sunt mai 
vizibile şi acceptate şi pot determina ca regiunea Kosovo să devină o sursă de femei şi fete trafi-
cate peste hotare. 

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L 

A. Legislaţia internă

Conform Regulamentului MAINU 2001/09, bazat pe Cadrul Constituţional al Guvernului Au-
tonomiei din Kosovo, principalele instrumente legale internaţionale ale drepturilor omului 
sunt direct aplicabile în legislaţia internă din Kosovo. 

În legislaţia internă există câteva instrumente legale ce reglementează TFU şi fenomenele 
asociate lui:

� Regulamentul MAINU 2001/4 privind prohibiţia TFU în Kosovo, promulgat în ianuarie 2001;
� Directiva Administrativă 2005/03 privind implementarea Regulamentului MAINU  

2001/04 în legătură cu numirea Coordonatorului de Ajutorare a Victimelor din cadrul 
Departamentului de Justiţie;

� Codul penal provizoriu şi Codul de procedură penală din Kosovo conţin capitole spe-
ciale cu privire la TFU, suplimentând Regulamentul MAINU 2001/04.

Comentarii

Datorită faptului că regiunea Kosovo este încă în procesul de definitivare a statutului ei şi 
de aceea traversează o perioadă de tranziţie, toate legile sunt bazate pe normele MAINU. 
Alte legi în Kosovo sunt de natură interimară. De aceea, dat fiind statutul legal incert, în 
Kosovo nu există încă un tabel cu Convenţiile Internaţionale ratificate.

104 UITP a identificat 391 de cazuri. Conform arhivelor UITP, în 2001 au fost identificate 5 victime din Kosovo şi 167 de victime UITP a identificat 391 de cazuri. Conform arhivelor UITP, în 2001 au fost identificate 5 victime din Kosovo şi 167 de victimeConform arhivelor UITP, în 2001 au fost identificate 5 victime din Kosovo şi 167 de victimeUITP, în 2001 au fost identificate 5 victime din Kosovo şi 167 de victime, în 2001 au fost identificate 5 victime din Kosovo şi 167 de victime 
străine; în 2002 – 3 din Kosovo şi 86 victime străine; în 2003 – nici o victimă din Kosovo, dar 34 victime străine; în 2004 au fost– 3 din Kosovo şi 86 victime străine; în 2003 – nici o victimă din Kosovo, dar 34 victime străine; în 2004 au fost 3 din Kosovo şi  86 victime străine; în 2003 – nici o victimă din Kosovo, dar 34 victime străine; în 2004 au fost– nici o victimă din Kosovo, dar 34 victime străine; în 2004 au fost nici o victimă din Kosovo, dar 34 victime străine; în 2004 au fost 
identificate 12 victime din Kosovo şi alte 35 străine; în 2005 – 18 din Kosovo şi 31 persoane traficate străine. Potrivit aceleeaşi– 18 din Kosovo şi 31 persoane traficate străine. Potrivit aceleeaşi 18 din Kosovo şi 31 persoane traficate străine. Potrivit aceleeaşi 
surse, în 2004 au fost arestaţi 43 traficanţi din Kosovo, 20 din Albania, 4 din Bulgaria, câte unul din Moldova şi România, iar 
unul – de naţionalitate neidentificată; în 2005, traficanţii arestaţi erau: 45 din Kosovo, 31 din Albania, 3 din Bulgaria, 4 din– de naţionalitate neidentificată; în 2005, traficanţii arestaţi erau: 45 din Kosovo, 31 din Albania, 3 din Bulgaria, 4 din de naţionalitate neidentificată; în 2005, traficanţii arestaţi erau: 45 din Kosovo, 31 din Albania, 3 din Bulgaria, 4 din 
Ucrainia, câte 2 din Moldova şi România, 1 din Serbia şi 2 de alte naţionalităţi. Potrivit surselor OIM, în 1999 au fost identificate 
numai 2 victime iar în 2000 de-acum 114; în 2001 au fost identificate 136 victime; în 2002 – 85; în 2003 şi 2004, respectiv câte 
44 şi 34; până în iunie 2005 au fost identificate numai  6 victime. 
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b. Planul de Acţiuni

Elaborarea Planului de Acţiuni a fost iniţiată în martie 2002 şi continuată, în mai multe faze, 
din iunie 2004 până în aprilie 2005. Va fi activă până în 2007, adică până la stabilirea Meca-
nismului Naţional de Referire în Kosovo, ce va avea loc în acel an. Planul de Acţiuni are o 
structură bazată pe standarde UE şi cele internaţionale. Acesta urmează un model accep-
tat în mai 2004 de toate ţările din regiune, ca parte a proiectului EU CARDS privind Îmbu-
nătăţirea Strategiilor de Implementare a Planurilor Naţionale Antitrafic în ţările din Sud-Estul 
Europei. Acest model a fost dezvoltat de Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor 
Migraţioniste (ICMPD). Adiţional, Planul de Acţiuni a luat în considerare UNICEF (Indicatorii 
Pactului de Stabilitate privind protecţia drepturilor copiilor-victime ale TFU). 

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor  

Membrii Echipei Interinstituţionale Antitrafic au indicat nevoia susţinerii cursurilor pen-
tru implementarea Planului Naţional de combatere a TFU. A fost creat un grup de lucru cu 
scopul a fi realizată o Directivă Administrativă pentru implementarea Regulamentului nr. 
2001/4 privind Interzicerea TFU în Kosovo, incluzând reprezentanţă legală, consiliere şi adă-
postire temporară. Directiva Administrativă subliniază, de asemenea, competenţele Unităţii 
de Ajutorare şi Advocacy a Victimelor (UAAV) şi ale Coordonatorului de Ajutorare a Victime-
lor. UAAV este responsabilă pentru crearea de structuri adecvate. Proiectul privind Directiva 
Administrativă a fost depus la Oficiul MAINU de Afaceri Legale în aprilie 2002. 

Secretariatul Antitrafic din cadrul Oficului Bunei Guvernări (OBG) a dezvoltat şi realizat un 
program de instruire, în cooperare cu Ministerul Justiţiei, OIM, OSCE, adăpostul pentru victi-
mele TFU străine şi ale prostituţiei forţate (AVTP) şi Unitatea de Investigare a TFU din cadrul 
Poliţiei Kosovo (KPS/HTIU). 

Mai multe cursuri de instruire privind monitorizarea muncii forţate a copiilor, inclusiv 
victime ale TFU, sunt organizate de către Ministerul Justiţiei (MJ) cu suportul Organizaţi-
ei Internaţionale a Muncii (OIM - ILO) şi Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii 
Copiilor (IPEC). KPS/HTIU a finalizat al patrulea curs privind investigarea TFU. Obiectivul 
principal al acestor întruniri a fost pregătirea ofiţerilor de poliţie pentru munca în teren. 
Agenţiile partenere în aceste activităţi au fost Academia de Poliţie, Oficiul Procurorului, OIM 
şi MJ. OBG şi OIM au ţinut cursuri/seminare privind TFU pentru studenţii de la psihologie, 
pedagogie, sociologie şi jurnalism. În plus, au fost ţinute cursuri de instruire privind TFU şi 
rolul şcolilor în prevenirea acestuia. Şaptesprezece instructori pe probleme similare din 
Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Tehnologiei au participat la aceste sesiuni de instruire.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), în cooperare cu OIM, a organizat un curs de 
instruire de două zile pe tema reintegrării victimelor domestice ale TFU, urmărind o mai 
bună implementare a proiectelor antitrafic. La acest curs au participat atât beneficiarii di-
recţi, cât şi câte un angajat de la fiecare Centru de Probleme Sociale din Kosovo, adică 30 de 
angajaţi în total (patru dintre ei din partea minorităţii sârbe). Ministerul Sănătăţii s-a implicat 
în sporirea gradului de conştientizare a angajaţilor din domeniul sănătăţii privind proble-
mele de sănătate ale victimelor TFU şi la asigurarea de asistenţă acestora, subliniindu-le rolul 
în procesul de reintegrare a victimelor. În plus, alte activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor 
angajaţilor din domeniul sănătăţii sunt implementate în vederea prevenirii directe a TFU.
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A fost organizat un curs de trei zile pentru operatorii de Linii telefonice SOS, la care au parti-
cipat 13 persoane. O sesiune de pregătire privind Asistenţa şi Reintegrarea victimelor TFU 
a fost organizată pentru partenerii guvernamentali şi neguvernamentali, la care au partici-
pat 23 de persoane, dintre care 8 avocaţi de la MJ. Acelaşi curs a fost ţinut şi pentru 26 de 
angajaţi ai Centrelor de Muncă Socială (CMS), precum şi pentru personalul adăposturilor. 

În plus, OIM a realizat patru prezentări cu privire la repatrierea şi reintegrarea victimelor 
TFU într-un sediu organizat de către Asociaţia “Norma”. Grupurile vizate ale acestei instruiri 
au fost femeile băştinaşe, ONG-urile şi oficialii municipalităţii responsabili cu problemele ce 
ţin de discriminarea sexuală. OIM a organizat sesiuni de instruire pentru procurori şi ofiţerii 
de urmărire penală cu scopul de a dezvolta capacitatea de identificare a victimelor. Tema a 
fost: Înţelegerea acţiunilor antitrafic, consolidarea cadrului instiuţional şi al justiţiei. OIM a fost 
invitată de către KPS să participe la prezentarea iniţiativei antitrafic în Kosovo şi să discute 
despre implicarea ei în acest domeniu.

AVTP a fost implicat în seminare de creştere a gradului de conştientizare a persoanelor ce 
au fost cazate în adăpostul lor. În acelaşi timp, acest centru a fost implicat în programe ce 
vizau îmbunătăţirea relaţiilor dintre tineret şi poliţie, cu scopul de a reduce numărul cazu-
rilor de TFU în Kosovo.

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

OBG face momentan eforturi pentru a stabili un Sistem de Monitorizare, Evaluare şi Revizu-
ire a Strategiei Antitrafic şi a Planului de Acţiuni, cu scopul de a le implementa progresul şi 
impactul combaterii TFU şi a protecţiei victimelor acestuia în toate fazele.

C. Cooperare şi relaţionare la nivel regional şi naţional 

Coordonatorul Naţional pentru combaterea TFU, Director al Oficiului de Consiliere asupra 
Bunei Guvernări (OCBG), este susţinut de către un Secretariat şi de Echipa de Combatere a 
TFU din Kosovo (Grup de lucru interinstituţional) în misiunea lui de implementare a activi-
tăţilor prevăzute în Planul de Acţiuni. Secretariatul OCBG a fost stabilit pentru a susţine Co-
ordonatorul Naţional şi echipa sa. Acesta participă şi la iniţiativele antitrafic ale altor orga-
nizaţii, precum suportul OIM în perfecţionarea instituţiilor locale, implicate în combaterea 
TFU, şi dezvoltarea Termenilor de Referinţă pentru Echipa Kosovo. Termenii de Referinţă 
urmăresc combaterea TFU prin crearea unui Grup de lucru interinstituţional, propus de 
Consiliul de Experţi Europeni, ce a fost susţinut şi consultat de Misiunea OSCE în Kosovo.

Grupul pentru Asistenţă Directă şi Ajutor pentru Victimele Străine ale TFU a fost înfiinţat, 
conform Procedurilor Standard de Operare (PSO), dezvoltate în 2000, actualizate în 2004 şi 
intrate în vigoare din decembrie 2004. Grupul este compus din Poliţia MAINU, HTIU, Depar-
tamentul de Justiţie, Unitatea MAINU pentru Asistenţă şi Ajutorare a Victimelor TFU, OIM- 
Misiunea în Kosovo, Unitatea pentru Combaterea TFU, OSCE-Misiunea în Kosovo, Depart-
mentul Drepturilor Omului şi Forţele de Ordine, MMPS, ONG-uri. 

D. Mobilizarea resurselor 

Principalii donatori ce au contribuit la implementarea activităţilor antitrafic în Kosovo sunt: 
Bugetul Consolidat al Kosovo-KCB (Instituţie Guvernamentală); OSCE, Asociaţia “Salvaţi Copiii”; 
UNICEF; OIM; MAINU Pillars I and III; Kvinna Till Kvinna; NOVIB; Christian Aid; Fondul Naţiunilor 
Unite pentru Populaţie (UNFPA); Pactul de Stabilitate; Biroul pentru Instituţiile Democratice şi 
Drepturile Omului (ODIHR); Comitetul Catolic împotriva Foamei şi pentru Dezvoltare (CCFD). 
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I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

Se întreprind eforturi pentru implementarea legilor antitrafic, comform cerinţelor instru-
mentelor internaţionale (Protocolul de la Palermoi). Implementarea cadrului legal se ba-
zează pe trei directive: prevenire, acuzare şi protecţie. 

A. Prevenire şi conştientizare

Cadrul de prevenire în Kosovo este instituţionalizat şi va fi operaţional din 2007. El are 3 
obiective principale: 

� Conştientizarea consecinţelor TFU, precum şi cadrul legal antitrafic 
� Reducerea cererii de servicii oferite de către victime.
� Reducerea vulnerabilităţii potenţialelor victime.

Principalele activităţi ale Cadrului de prevenire includ: 

� Identificarea nivelului de conştientizare a TFU în grupurile de risc sporit, precum şi a 
cererii pentru serviciile oferite de victime, urmate de organizarea unor campanii multi-
disciplinare şi multilingvistice de conştientizare, vizând grupurile de risc sporit. 

� Monitorizarea implementării strategiei de educaţie şi a activităţilor de prevenire a 
abandonului şcolar în rândurile fetelor şi altor grupuri vulnerabile; 

� Revizuirea legislaţiei muncii în vederea asigurării protecţiei copiilor care muncesc.
� Advocacy pentru agenţiile deja implicate în programe de dezvoltare economică pen-

tru a fi incluse în proiectele acestora grupurile cu risc sporit şi victimele traficate, urmă-
rind îmbunătăţirea statutului economic al acestora.

� Monitorizarea coordonării implementării Planului de Acţiuni cu privire la diferenţele 
de gen şi a Planului de Acţiuni antitrafic.

Activităţile menţionate mai sus sunt implementate de următoarele agenţii:

Oficiul Primului Ministru (OPM), AOBG, MEST, MMPS, Poliţia, Institutul de Politică Socială, UNI-
CEF, ILO, OIM, OSCE, Salvaţi Copiii, Biroul Comisarului, Asociaţia Jurnaliştilor din Kosovo, Mi-
nisterele Justiţiei, Sănătăţii, Departmentul de Justiţie, IPEC, Ministerul Economiei şi Finanţelor, 
Camera Economică din Kosovo, Sindicatul Angajaţilor din Kosovo şi alte agenţii ca PNUD, Ban-
ca Mondială, alături de alţi parteneri, precum Biroul de Ajutor Legal OLA, Biroul Problemelor 
privind diferenţele de Gen, Fondul ONU “Program pentru Femei“ , Comitetele pentru Egalitatea 
Genurilor, Comitetele Municipale şi Grupurile de lucru inter-ministeriale.

b. Protecţie şi asistenţă

Cadrul legal de protecţie a victimelor din Kosovo este instituţionalizat şi va intra în vigoare 
înainte de 2007. Acesta stabileşte următoarele obiective:

� Asistenţa victimelor şi protecţia lor socială, inclusiv stabilirea măsurilor standard de 
identificare a victimelor.

� Cooperare între toate instituţiile ce acordă protecţie, pentru a asigura asistenţă (medi-
cală, psihologică, financiară, educaţie, cazare) victimelor ce au supravieţuit traficului de 
fiinţe umane.

� Reintegrarea/reabilitarea socială, luând în considerare nevoile speciale ale victimelor 
repatriate.
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Principalele activităţi ale acestui Program de protecţie a victimelor sunt:

� Stabilirea procedurilor de identificare şi de referire a victimelor de către poliţie. Elabo-
rarea unor indicatori standard de identificare a victimelor pentru toţi angajaţii centrelor 
de asistenţă destinată victimelor traficului de fiinţe umane. Dezvoltarea şi implementa-
rea anumitor standarde ale serviciilor oferite victimelor, dar şi a metodelor tip de abor-
dare a anumitor cazuri. 

� Analizarea şi finalizarea Procedurilor Standard de Operare (PSO) pentru victimele trafi-
cului de fiinţe umane din ţară sau străine. 

� Stabilirea de proceduri referitoare la perioada de reflecţie oferită victimelor.
� Îmbunătăţirea capacităţilor de coordonare şi monitorizare a muncii şi condiţiilor sa-

nitare cu scopul de a facilita identificarea victimelor. Dezvoltarea capacităţilor de mo-
nitorizare a cazurilor de reintegrare. Dezvoltarea proiectelor de sporire a gradului de 
conştientizare publică asupra traficului de fiinţe umane pentru a preveni stigmatizarea 
victimelor.

� Instruirea poliţiei şi a altor actori, implicaţi în identificarea victimelor. 

La 6 decembrie 2004, membrii Grupului pentru acordarea asistenţei directe şi a supor-
tului victimelor TFU au semnat un acord, prin care se autoriza funcţionarea Procedurilor 
Standard de operare în ajutorarea victimelor de naţionalitate străină. Scopul acestui 
acord este de a clarifica responsabilităţile fiecărei agenţii, de a stabili o strânsă cooperare şi 
coordonare în cadrul sistemului. Amendamentul Procedurilor Standard de Operare urmă-
reşte adaptarea asistenţei oferite victimelor interne ale TFU la necesităţile acestora. Acesta 
include, printre altele, partenerii recent implicaţi, în special Departamentul de Justiţie al 
MAINU şi Unitatea pentru Consilierea Victimelor (UAAV), Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale, dar şi ONG-urile locale şi internaţionale. 

O linie telefonică pentru asistenţă directă destinată victimelor este administrată de OIM.

Asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane este oferită de diverse agenţii, ce sunt, în 
general, în strânsă cooperare cu MAINU Pillar I, Secţia de asistenţă şi advocacy a victimelor 
a Departamentului de Justiţie, poliţia, OSCE, OIM şi o reţea de ONG-uri locale şi internaţi-
onale. Mai mult, ONG-urile joacă un rol important în asigurarea serviciilor ce au legătură 
directă cu MMPS, asemenea serviciilor medicale, psihologice, educaţionale (necertificare), 
de consiliere familială, de instruire profesională, ajutoare materiale, producere de venituri, 
consiliere în găsirea unui loc de muncă şi serviciilor de dezvoltare a abilităţilor personale. 

 TPIU, OSCE, OIM şi AVTP sunt membrii ai Grupului de coordonare a asistenţei directe în 
combaterea traficului de fiinţe umane. Acest grup, oficial cunoscut sub numele de Gru-
pul pentru coordonarea adăposturilor destinate victimelor, este organismul principal de 
combatere a TFU în Kosovo, fiind responsabil pentru asistarea femeilor traficate în Kosovo. 
El pune la dispoziţia publicului un forum de discuţii asupra cazurilor individuale sau aupra 
nevoilor generale ale beneficiarilor de servicii oferite de acest grup. De asemenea, acesta 
asigură accesul la Centrele de reabilitare tuturor victimelor traficului de fiinţe umane, fără 
a ţine cont dacă acestea intenţionează să coopereze cu autorităţile în investigaţiile pe care 
le fac. Securitatea personalului acestor Centre, menţinerea confidenţialităţii informaţiilor 
obţinute şi siguranţa victimelor TFU beneficiază de atenţie specială în cadrul acestui grup.

Există două adăposturi antitrafic în Kosovo şi anume: Interim Secure Facility (ISF) pentru 
victimele traficate în ţară, înfiinţat de TPIU şi UAAV şi AVTP - Adăpostul pentru Victimele 
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internaţionale ale traficului de tiinţe umane şi prostituţiei forţate. În toate Centrele sunt 
satisfăcute nevoile de bază, conform principiilor UNICEF/ Indicatorilor Pactului de Stabilita-
te. În timpul acomodării în aceste centre, victimelor le sunt oferite oportunităţi de instruire 
ce le vor facilita reintegrarea, angajarea şi independenţa şi le vor spori competitivitatea 
după experienţele traumatizante.

Conform Procedurilor Standard de Operare, MAINU, OSCE şi OIM, în cooperare cu oficiile 
lor de legătură, au responsabilitatea de a repatria victimele TFU ce sunt de naţionalitate 
străină. Cooperând cu ţările de origine, ei le asigură victimelor documentele de călătorie 
necesare întoarcerii în ţară.

Diferite agenţii ce îşi desfăşoară activităţile sub coordonarea Ministerului Muncii şi So-
lidarităţii Sociale oferă servicii de reintegrare victimelor, acestea beneficiind de suport 
imediat. De exemplu, Unitatea pentru Advocacy şi Asistenţă a Victimelor TFU (UAAV) asigură 
asistenţă şi reprezentare legală, serviciile lor juridice fiind finanţate de OIM. OIM joacă un rol 
important în asigurarea de servicii de reintegrare şi menţine o strânsă cooperare cu toate 
agenţiile, atât guvernamentale, cât şi neguvernamentale, ce se ocupă de victimele TFU. În 
acelaşi timp, multe agenţii guvernamentale, cum este Centrul pentru Solidaritate Socială, 
sunt implicate direct în aceste activităţi. Ministerul Educaţiei, în legătură directă cu ONG-
urile locale, oferă victimelor cursuri de recuperare a claselor primare şi secundare. 

C. Incriminarea  

Cadrul legal al procesului de aducere în instanţă a traficanţilor este instituţionalizat în Koso-
vo şi va intra în vigoare până în 2007. Acesta prezintă următoare obiective:

� Stabilirea unui mecanism pentru schimbul de experienţă dintre ONG-uri, poliţie şi alte 
organe de drept pentru condamnarea traficanţilor.

� Promovarea capacităţii instituţionale ale poliţiei şi ale sistemului judiciar de a comba-
te traficul de fiinţe umane.

� Stabilirea unor prevederi speciale pentru protecţia victimelor-martori.
� Creşterea nivelului de coordonare între agenţiile competente.

Principalele activităţi ale acestei proceduri legale cuprind:

� Monitorizarea în detaliu a judecătorilor şi procurorilor ce se ocupă de cazurile de TFU.
� Instruirea judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de poliţie privind impactul psihologic 

al TFU asupra victimelor; folosirea evidenţelor secundare; tehnicile eficiente şi exacte de 
intervievare a persoanelor traficate; investigaţiile crimelor organizate, incluzând acţiu-
nile sub acoperire; confiscarea bunurilor.

� Instruirea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor şi a altor persoane pentru a fi capabili 
să asigure protecţie în timpul audierilor publice şi să manipuleze informaţiile delicate ce 
au o importanţă deosebită pentru copiii martori. 

� Instruirea asistenţilor sociali şi a altor susţinători ai victimelor în intervievarea copiilor.
� Organizarea de întruniri la mese rotunde cu participarea judecătorilor şi procurorilor 

pentru a-i antrena în analizarea cazurilor de TFU.
� Instruirea intensivă a procurorilor naţionali selectaţi de către procurorii ce au făcut ex-

pertize speciale.
� Crearea unei baze de date a cazurilor TFU accesibile tribunalelor, poliţiei şi DJ. 



146

� Crearea unei echipe naţionale formate din procurori şi ofiţeri de poliţie, care să promo-
veze cooperarea internaţională, supravegherea şi coordonarea cazurilor.

� Colecarea de fonduri urgente pentru operaţiunile sub acoperire.
� Adaptarea manualului politicilor poliţiei astfel încât să faciliteze promovarea în cadrul 

TPIU, cu scopul de a minimiza impactul fluctuaţiei de cadre.
� Recrutarea mai multor ofiţeri femei în sistemul combaterii TFU. Resurse tehnice valabile 

pentru sistemul combaterii TFU.
� Finalizarea acordurilor bilaterale de extrădare a infractorilor.
� Modificarea Codului penal de procedură pentru a permite folosirea în instanţele de ju-

decată a efectului generat de declaraţiile victimelor.
� Stabilirea unei echipe de judecători şi unei echipe de procurori care să se specializeze 

pe cazurile de TFU.
� Elaborarea unor instrumente judiciare privind cazurile de TFU la care să participe jude-

cători naţionali şi internaţionali.
� Stabilirea regimului de contact între agenţiile antitrafic şi Unitatea de spălare a banilor.

Actorii implicaţi în activităţile menţionate sunt: DJ şi Departamentul de Administraţie Ju-
diciară (MPS); KJI; Oficiul Procurorului Public al Kosovo (OPPK); MMPS; OPM; KPSS; Directo-
ratul Crimei Organizate (Pillar I); KPS; procurorii; THBS; Oficiul Procurorului-şef din Kosovo; 
Oficiul Suportului Legal (OSL); preşedinţii Tribunalelor Districtelor şi Unitatea Investigaţiilor 
Financiare (DOC).

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I 

• Advocacy pentru repatriere. Centrul pentru Protecţia Femeii şi Copilului (CPFC) a reali-
zat repatrierea unei victime traficate spre Kosovo. Victima, trimisă de OIM către CPFC, a 
fost cazată şi a primit tratamentul adecvat. În timpul cazării, CPFC a contactat alte centre 
din regiune şi a încercat să intre în contact cu familia ei pentru a-i stabili întoarcerea 
acasă. Reprezentanţii CPFC şi Centrelor pentru Muncă Socială (CMS) au reuşit, în cele 
din urmă, să convingă victima şi familia acesteia că cel mai bun mod de reintegrare este  
revenirea în familie. Cazul a fost încheiat cu succes, în timp ce CPFC încă monitorizează 
condiţia victimei prin contactele cu CMS şi cu familia acesteia. 

• Advocacy instituţiilor medicale. De când a început să se implice în acţiuni de com-
batere a TFU, CPFC a oferit suport unei victime minore, însărcinate, aflate la Clinica de 
Obstetrică Ginecologică. 

V I .  D E F I C I E N Ţ E

� Lipsa instituţiilor care să asigure programe de reabilitare pe termen lung, în special 
pentru victimele ce suferă de tulburări severe de personalitate. 

� Lipsa unui sistem eficient de protecţie a martorilor. 
� Lipsa fondurilor pentru stabilirea unui sistem naţional avansat de referire a victimelor 

traficului de fiinţe umane.
� Dificultăţi în asigurarea unei identificări exacte şi a unui tratament adecvat VTFU. 
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V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Lista de recomandări de mai jos este stabilită luând în considerare deficienţele şi observaţi-
ile incluse în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

1. Ar trebui dezvoltat un sistem unic de colectare a datelor între toţi partenerii ce asistă 
victimele TFU, pentru a avea o imagine clară a numărului de cazuri şi a tendinţelor feno-
menului şi pentru a beneficia de un sistem eficient al schimbului de informaţie.

2. Ar trebui fortificată participarea femeilor şi copiilor la iniţiativele de sporire a gradului 
de conştientizare privind egalitatea sexelor şi drepturile femeilor şi copiilor. 

3. Prevederea oportunităţilor egale ale fetelor de a avea acces la educaţie şi pe piaţa 
muncii sunt obligatorii, pentru ca acestea să nu depindă de membrii familiei sau de alte 
persoane care să profite de vulnerabilitatea lor.

4. Ar trebui stabilite mai multe structuri adecvate de asistenţă a fetelor şi femeilor ce 
sunt victime ale infracţiunilor de natură sexuală.

5. Luând în considerare faptul că regiunea Kosovo trece printr-o perioadă de tranziţie, în 
care riscul apariţiei TFU este sporit, sunt necesare mai multe controale vamale riguroase 
şi strânse cooperări între ţările din Sud-Estul Europei pentru a preveni acest fenomen. 

6. Ar trebui stabilit un sistem eficient de protecţie a martorilor pentru a garanta drepturi-
le victimelor-martori. 
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R

AVTP  Adăpost pentru Victimele Străine ale TFU şi Prostituţiei 

bCK  Bugetul Consolidat al Kosovo

CARDS  Program finanţat de UE: Asistenţă Comunitară pentru 
 Reconstrucţie, Dezvoltare şi Stabilizare

CCFD  Centrul Catolic împotriva Foamei şi pentru Dezvoltare

CMS  Centre pentru Muncă Socială

CPFC  Centrul pentru Protecţia Femeii şi Copilului

DAJ  Departmentul Administraţiei Judiciare

DJ  Departamentul de Justiţie

DOC  Secţiunea pentru Investigaţii Financiare

FIS  Facilitati interimare de securitate

FNUDF  Fondul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Femeilor

FYROM  Fosta Republică Iugoslavă Macedonia

ICMPD  Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicii Migraţioniste

IJK  Instituţiile Judiciare din Kosovo

ILO  Organizaţia Internaţională a Muncii

IPEC  Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Infantile

KFOR  Forţa de Menţinere a Păcii din Kosovo 

MAINU  Misiunea Administrativă Interimară a Naţiunilor Unite

MEST  Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Tehnologiei 

MJ  Ministerul Justiţiei

MMPS  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

NATO  Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord  

NOVIb  Programul Internaţional pentru Eliminarea Sărăciei

ObG  Oficiul Bunei Guvernări

OCbG  Oficiul de Consilirere pentru o Bună Guvernare

ODIHR  Oficiul OSCE pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului

OIM  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
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OPM  Oficiul Primului Ministru

OPPK  Oficiul Procurorului Public din Kosovo

OSCE  Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

OSL  Oficiul pentru Suportul Legal

PNUD  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

PSO  Procedurile Standard de Operare

RSSG  Reprezentantul Securităţii al Secretarului General

SPK  Serviciul de Poliţie din Kosovo

SPK/UITFU  Serviciul de Poliţie din Kosovo/Unitatea de Investigaţie privind TFU

TFU  Traficul de Fiinţe Umane

UAAV  Unitatea de Advocacy şi Asistare a Victimelor

UITP  Unitatea de Investigare a TFU şi Prostituţiei

UNFPA  Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie

UNICEF  Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
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T U R C I A

I .  I N T R O D U C E R E

Situată în Nord-Estul Mării Mediterane, Sud-Estul Europei şi Sud-Vestul Asiei, Turcia este la 
intersecţia unui număr mare de culturi. Turcia este înconjurată de Marea Neagră la Nord şi de 
Marea Egee la Vest. Vecinii săi sunt Grecia şi Bulgaria la Vest, Rusia, Ucraina şi România la Nord 
(despărţite de Marea Neagră), Georgia, Armenia, Azerbaidjan şi Iran la Est, Siria şi Irac la Sud.

Tradiţional o ţară de emigrare, Turcia a devenit un punct de atracţie pentru fluxul de emigrări 
ilegale după 1990. Numărul în creştere de emigranţi din diferite anturaje este reprezentat de 
cei care au intrat în Turcia, în temei, sub formă de turişti. În timp ce majoritatea celor sosiţi spre 
sfârşitul anilor 1980 proveneau din Balcani, componenţa Turciei s-a schimbat odată cu prăbu-
şirea URSS; naţionalii fostelor republici sovietice, confuntându-se cu crize economice acute şi 
înfruntând scăderea standardelor de viaţă, au devenit grupul principal de migranţi ce vizau 
Turcia. În acest context, Turcia a devenit în temei o ţară de destinaţie pentru victimele TFU. 

Majoritatea cazurilor implică femei care au fost traficate pentru prostituţie forţată. Statistici-
le naţionale105 arată că cele mai multe femei au fost aduse din Moldova, Rusia şi Ucraina. To-
tuşi, cetăţenii din Kurdistan, Uzbekistan, România, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmeninstan, 
Georgia şi Belarus sunt, de asemenea, identificate printre victime.

Conform aceloraşi satistici naţionale, un total de 239 victime ale TFU au fost identificate de 
autorităţile statului în 2004. Această cifră a fost de 256 în 2005 şi de 138 pentru prima jumă-
tate a anului 2006. Totuşi, nu este posibil să se estimeze numărul exact de victime din Turcia. 
Nu există nici un caz înregistrat de victime de origine turcă, traficate peste graniţă. 

Conform Fundaţiei pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (FDRU), statistic, majoritatea (61%) 
din victimele ajunse în adăpostul FDRU au între 18 şi 24 de ani. Urmează victimele între 25 şi 
30 ani cu 25,5%, apoi victimele peste 30 ani cu 11%. Minorii identificaţi reprezintă 2,7% din 
totalul de victime identificate. Statisticile privind vârsta oferite de OIM sunt similare.

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L 

A. Legislaţia naţională 

Prima prevedere legală ce a inclus definiţia termenului TFU o aflăm în art. 201/b din Cod pe-
nal, revizuit în 2002. Art. 201/b prevede pedepse grele pentru traficanţi, inclusiv închisoare 
de la cinci la zece ani. 

105  Directoratul General al Securităţii, Departamentele Străinilor, Frontierelor şi Problemelor legale de Azil; “Combaterea Trafi-
cului de Fiinţe Umane în Turcia”, prezentare difuzată în cadrul unei întruniri. 
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Noul Cod penal al Turciei, intrat în vigoare la 1 iunie 2005, include, de asemena, defini-
ţia trafic de fiinţe umane (art. 80) şi stipulează închisoare de la opt la doisprezece ani şi o 
amendă penală egală cu zece mii de zile. El mai prevede, de asemenea, măsuri de securitate 
pentru entităţile legale implicate în TFU.

Traficul de fiinţe umane / Articolul 80. 

� O persoană care procură sau răpeşte, primeşte sau transportă persoane dîntr-un loc în 
altul sau găzduieşte persoane cu intenţia de a le forţa să lucreze, să presteze un serviciu 
sau să le supună sclaviei ori altor practici similare, ori vrea să le folosească pentru trafic 
de organe prin ameninţări, presiuni, forţă sau violenţă, prin abuz de autoritate, prin în-
şelăciune sau prin obţinerea consimţământului profitând de oportunităţile pe care le 
are, va fi condamnată la închisoare de la opt la doisprezece ani sau îi va fi dată o amendă 
judiciară de până la zece mii de zile.

� Consimţământul victimelor va fi invalidat în cazul în care acţiunile ce constituie infracţi-
unea au fost făcute cu scopurile menţionate în primul paragraf. 

� În cazul aducerii de persoane cu vârsta sub optsprezece ani cu scopurile menţionate în 
primul paragraf, precum şi răpirea acestora, mutarea sau trimiterea lor dîntr-un loc în 
altul sau adăpostirea lor, infractorul va fi pedepsit, indiferent dacă a făcut sau nu aceste 
lucruri sub ameninţare, presiune, forţă ori violenţă, sau prin abuz de autoritate, prin în-
şelăciune, ori prin obţinerea consimţământului.

� Măsuri preventive de securitate vor fi aplicate tuturor entităţilor legale cu privire la aces-
te infracţiuni. 

Comentarii 

Dovezile arată că, datorită definiţiei limitate utilizate în articolul 80, aplicarea acesteia nu 
este întotdeauna posibilă. În astfel de cazuri se aplică articolul 227* privind prostituţia. 
Articolul 80 ar trebui modificat pentru a acoperi toate formele posibile ale traficului de 
fiinţe umane.

* Prostituţia / Articolul 227;
 - Persoana care instigă copilul la prostituţie, facilitează acest lucru, asigură adăpost sau mediază prostituţia infantilă, va 

fi condamnată la închisoare de la patru la zece ani sau amendă penală echivalentă cu zece mii de zile în lire turceşti.  
Acţiunile pregătitoare sunt, de asemenea, pedepsite ca o infracţiune comisă.  

- Persoana care instigă pe cineva la prostituţie, facilitează acest lucru, asigură adăpost sau mediază prostituţia, va fi 
condamnat la închisoare de la doi la patru ani sau amendă penală echivalentă cu trei mii lire turceşti.  Beneficierea, 
parţială sau integrală, de profituri a unei persoane ce se prostituează, este privită ca instigare la prostituţie.  

- Persoana care permite ca o persoană să între şi să iasă din ţară pentru prostituţie, va fi pedepsită în termenii prevăzuţi 
mai sus.  

- Pedepsele menţionate mai sus vor fi crescute de la jumătate pâna de două ori pentru persoanele care procură sau 
instigă pe cineva la prostituţie prin uzul forţei, coerciţiei sau prin abuzarea acestora.  

- Aceste pedepse vor fi crescute cu jumătate dacă infracţiunile sunt comise de soţ, persoane din familie, care au adoptat 
un copil, tutori, educatori, profesori sau de alţii care sunt responsabili cu protecţia acestora şi au comis aceste abuzuri 
în timpul serviciului public.  

- Aceste pedepse vor fi crescute cu jumătate dacă infracţiunile sunt comise în cadrul unei reţele de crimă organizată.  
- Măsuri preventive de securitate vor fi luate în privinţa entităţilor legale cu privire la aceste infracţiuni.  
- Persoana care a fost exploatată în prostituţie va fi tratată sau i se va asigura terapie.

Alte legi şi reglementări ce ţin de traficul cu fiinţe umane 

� Conform Legii privind acordarea permiselor de muncă pentru străini, Ministerul Muncii şi 
Securităţii Sociale este autorizat să elibereze orice formă de permis de muncă. Anga-
jarea în serviciile domestice este posibilă conform legii. Aceasta urmăreşte asigurarea  
protecţiei legale străinilor împotriva exploatării pe piaţa muncii şi extinde precauţia le-
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gală şi administrativă asupra acordurilor private. Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale 
a pregătit un model de contract atât în turcă, cât şi în limba solicitantului de permis de 
muncă.

� În concordanţă cu amendamentul Legii cetăţeniei, pentru primirea cetăţenieI turcă prin 
căsătorie este necesară o perioadă de probă de trei ani. Cei ce au o slujbă incompatibilă 
cu căsătoria sau care nu împart aceeaşi casă cu soţul, nu vor reuşi să capete cetăţenia 
turcă.

� Reglementarea transportului pe şosea, intrată în vigoare pe 25 februarie 2004, susţine că 
permisul de conducere va fi suspendat pentru trei ani dacă beneficiarul este condam-
nat pentru o infracţiune ce implică TFU. 

� Ministerul Sănătăţii a făcut schimbări legislative şi administrative necesare pentru a 
asigura victimelor TFU tratament medical gratuit la spitalele de stat.

� Ministerul de Interne a autorizat ca autorităţile administrative provinciale sa emită, când 
este necesar, vize umanitare şi permise de şedere temporară victimelor, spre a permite 
acestora să rămână în Turcia pentru reabilitare şi tratament. Durata unui permis este de 
până la 6 luni şi poate fi extinsă.

b. Acorduri bilaterale

Turcia a semnat 64 de Acorduri de cooperare în domeniul securităţii cu 52 de ţări, urmă-
rind cooperarea în scopul combaterii crimei organizate şi a terorismului. Toate acordurile 
au amendamente privind cooperarea pentru combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de 
fiinţe umane. Protocoale de cooperare au fost propuse şi Georgiei, Bulgariei, României, 
Republicii Moldova, Federaţiei Ruse, Azerbaidjanului, Belarusului, Uzbekistanului, Ucrainei 
pentru a activa clauzele relevante ale acordurilor amintite. 

Pe parcursul ultimilor trei ani, Ministerul de Interne al Turciei a semnat Memorandumuri de 
Înţelegere cu Ministerele de Interne al următoarelor ţări:

� Protocolul adiţional de implementare a art. 1 al Acordului de Cooperare împotriva Cri-
mei, semnat între Guvernul Turciei, Guvernul Ucrainei (7 iunie 2005) şi al Moldovei (8 
februarie 2006).

� Memorandumul de Înţelegere între Ministerul de Interne al Turciei şi Ministerul Afaceri-
lor Interne al Belarus asupra cooperării în domeniul combaterii TFU şi migraţiei ilegale 
(28 iulie 2004).

� Protocolul între Turcia şi Georgia privind implementarea art. al- 9 -lea al Acordului pen-
tru combaterea terorismului, crimei organizate şi a altor crime grave, semnat între Tur-
cia, Georgia şi Republica Azerbaidjan (10 martie 2005).

Aceste acorduri includ prevederi pentru a facilita următoarele domenii:

� schimbul de informaţii referitoare atât la traficanţi, cât şi la victime;
� proceduri de investigare incluzând operaţii comune;
� îndreptăţirea victimelor de a beneficia de servicii şi facilităţi;
� sporirea gradului de conştientizare;
� informaţii cu privire la dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul TFU şi în domeniile 

asociate acestuia.

C. Planul Naţional de Acţiuni
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Adoptat în 2003, Planul Naţional de Acţiuni al Turciei cuprinde douăsprezece puncte de 
acţiuni pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. O scurtă prezentare a 
acestui plan ar fi următoarea:

� Stabilirea centrelor.
� Asigurarea întoarcerii în siguranţă a victimelor traficului de fiinţe umane.
� Stabilirea unei linii telefonice de urgenţă gratuită.
� Amendarea art. 5 al Legii cetăţeniei (Nr. 403),106 conform căruia pentru obţinerea cetăţe-

niei turce este nevoie de o perioadă de probă de 3 ani.
� Acordarea de vize umanitare pentru victimele traficului de fiinţe umane.
� Participarea reprezentanţilor organelor de drept în proiecte de instruire antitrafic.
� O lege specială a protecţiei martorilor, care să includă şi victimele-martor ale TFU.
� Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este desemnat ca singura autoritate ce poate 

elibera permise de muncă pentru străini în Turcia (Legea privind acordarea permiselor de 
muncă).107

� ONG-urile sunt încurajate să se implice în lupta antitrafic
� Înregistrarea de statistici detaliate de către Directoratul General de Statistică şi de către 

Biroul de Caziere din cadrul Ministerului Justiţiei.
� Tratamentul şi reabilitarea victimelor sunt asigurate.108 
� Ajutorul este acordat victimelor TFU conform Legii privind Fondul de încurajare al spriji-

nului social şi solidarităţii.
� Emiterea de afişe informative cu tema TFU pentru a ajuta la sporirea conştientizării 

publicului larg privind pericolele TFU.

Guvernul turc este în proces de modificare a PNA; a fost stabilit un grup de lucru, alcătuit 
din reprezentanţi activi ai ONG-urilor din zonă, precum şi reprezentanţi ai organismelor 
guvernamentale, pentru a duce la bun sfârşit modificările corespunzătoare.

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L 

A. Dezvoltarea capacităţilor 

Au fost organizate o serie de cursuri de instruire pentru diferite grupuri ţintă în Turcia. 
Principalii organizatori sunt: Ministerul de Interne, OIM şi Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Drepturilor Omului. 

Instituţiile ţintă Numărul de 
participanţi 

Organizaţia ce 
asigură programul 

de instruire

MI, Directoratul General pentru Securitate 148 MI (în cooperare cu 
TAIEX şi ICMPD SP)

MI, Directoratul General pentru Securitate 154 FDRU

106 Legea a fost aprobată de Parlament pe 6 iunie 2003.     Legea a fost aprobată de Parlament pe 6 iunie 2003.
107 Legea Nr. 4817, aprobată de Parlament pe 27 februarie 2003.Legea Nr. 4817, aprobată de Parlament pe 27 februarie 2003. 
108 Tratament medical gratuit conform Reglementării Nr. 2003/6565 a Consiliului de Miniştri din 5 decembrie 2003.Tratament medical gratuit conform Reglementării Nr. 2003/6565 a Consiliului de Miniştri din 5 decembrie 2003.
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MI, Directoratul General pentru Securitate 81 OIM
MI, Comandamentul General pentru Jandarmerie 256 OIM
MI, Comandamentul General pentru Jandarmerie 36 studenţi OIM
Ministerul Justiţiei 64 FDRU
ONG-urile şi autorităţile locale 75 OIM
Asociaţia avocaţilor 81 OIM
Operatorii Liniei de ajutor a poliţiei 34 OIM

Directoratul General pentru Securitate asigură cursuri de instruire interne pentru colabo-
ratorii săi. Începând cu 2004, module privind TFU au fost adăugate în programa acestor 
cursuri. Un total de 332 de ofiţeri de poliţie au participat la aceste cursuri în 2004; numărul 
total al participanţilor a fost 515 în 2005 şi 201 în prima jumătate a anului 2006.

De rând cu cursurile menţionate, au fost organizate o serie de seminare naţionale de către 
diferite organizaţii. Reprezentanţi ai ONG, ofiţeri de poliţie, judecători şi procurori au parti-
cipat la seminare internaţionale şi cursuri de instruire. 

Au fost elaborate mai multe manuale pentru combaterea TFU. Momentan, este implemen-
tat un studiu privind standardizarea modulelor de trening, ce vor fi folosite în instruirea 
reprezentanţilor organelor de drept. 

Manualul privind TFU Distribuit în 2003 de către Directoratul General 
pentru Securitate (DGS) către toate proviciile

Centrul Internaţional de Dezvoltare 
a Politicilor Migraţioniste (ICMPD) 
– Manualul Formatorului 

Dezvoltat şi adaptat printr-o serie de seminare 
de către experţii ICMPD şi folosit în programele 
de instruire ale ICMPD

AGIS – Manualul Formatorului Momentan în proces de adaptare, realizat de 
DGS.

Manualul privind combaterea 
traficului de persoane  

Elaborat şi folosit de Comandamentul General 
pentru Jandarmerie în programele de pregătire

Ghidul combaterii traficului de 
persoane

Elaborat de DGS, va fi distribuit secţiilor de 
poliţie din toată Turcia

Comentarii 

� Numărul programelor de instruire a ofiţerilor forţelor de ordine ar trebui să crească, dat 
fiind faptul ca ofiţerii guvernamentali sunt obligaţi să-şi schimbe periodic postul.

� Instruirea ar trebui să fie continuă, luând în considerare faptul ca mecanismele de 
combatere a TFU se înnoiesc, iar pe plan internaţional se dezvoltă noi instrumen-
te.

� Ar trebui asigurată standardizarea modulelor de instruire.

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare    

Creşterea numărului de migranţi ilegali a condus la înfiinţarea în 1997 a unui nou departa-
ment în Ministerul de Interne, responsabil pentru migraţia ilegală (Oficiul migraţiei ilega-
le). Ministerul Afacerilor Externe a înfiinţat în 2001 Unitatea pentru combaterea migraţiei 
ilegale. Aceste două organizaţii sunt active în combaterea TFU în Turcia. Sub auspiciile Mi-
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nisterului Afacerilor Externe a fost desemnat un Coordonator Naţional pentru cooperare 
internaţională şi coordonare naţională. Forţa Operativă Naţională (FON), constituită din 
experţi aparţinând mai multor organizaţii şi ONG-uri, s-a întrunit pentru prima oară în oc-
tombrie 2002. FON pentru combaterea TFU se reuneşte de două ori pe an. Acest forum 
multidisciplinar monitorizează şi coordonează implementarea acţiunilor antitrafic în Turcia. 
Dacă anumite probleme necesită o atenţie specială, sunt convocate grupuri ad-hoc pentru 
a discuta şi rezolva aceste probleme (de exemplu, modalităţi de cazare, probleme de sănă-
tate etc.).

Compilarea datelor şi informaţiilor referitoare la TFU este insuficientă în Turcia, până acum 
nefiind emis vreun raport oficial. Guvernul şi ONG-urile pregătesc rapoarte doar pentru uz 
intern. OIM a realizat două rapoarte naţionale despre TFU; primul a fost emis în 2004, iar al 
doilea – în 2006. 

Comentarii

� Se resimte lipsă mecanismelor de analiză, cercetare şi monitorizare. Mecanismul na-
ţional pentru combaterea TFU ar trebui revizuit. 

� Rapoartele anuale ce conţin informaţii despre numărul victimelor identificate, ser-
viciile oferite, instruirea agenţilor guvernamentali, autorităţile responsabile pentru 
diferite aspecte ale combaterii TFU ar trebui pregătite şi făcute publice de către Gu-
vern.

C. Cooperare şi relaţionare la nivel regional şi naţional

Acorduri de cooperare între ONG-uri şi organele de drept

Directoratul General pentru Securitate din cadrul Ministerului de Interne turc a adoptat 
două Protocoale, unul cu FDRU (4 septembrie 2003) şi unul cu Fundaţia Solidarităţii Feme-
ilor (31 octombrie 2005). În plus, Comandamentul General al Jandarmeriei a semnat un 
Acord de cooperare cu FDRU (14 iunie 2004).

Obiectivul acestor acorduri este să determine responsabilităţile partenerilor în cadrul Progra-
mului de combatere a TFU. Organele de drept şi ONG-urile sunt parteneri. Rolul acestor orga-
nisme a fost definit ca instituţii ce susţin programul şi, pentru ofertanţii de servicii ulteriori, 
ca agenţii de implementare a programului. În plus, sunt luate măsuri de prevenire (con-
ştientizare, advocacy etc.) şi de dezvoltare a abilităţilor (training, relaţionare între ONG-uri), 
Acorduri de cooperare între organele de drept şi ONG-uri, axate pe identificarea, referirea şi 
repatrierea victimelor străine ale TFU. 

Acorduri de cooperare între autorităţile municipale şi ONG-uri

FDRU a semnat un Protocol cu Municipalitatea Metropolitană Istambul (29 iunie 2004), 
obiectivul căruia este de a determina responsabilitatea partenerilor din cadrul Programului 
“Deschiderea şi funcţionarea Adăposturilor pentru femeile victime ale TFU”. 

Eforturi pentru relaţionare

Guvernul Turciei depune eforturi în direcţia stabilirii unor reşaţii de cooperare în afara Acor-
durilor de cooperare. Recent, la mijlocul lui 2006, a avut loc o întrunire a reprezentanţilor 
ambasadelor mai multor ţări, iniţiată de Directoratul General pentru Securitate cu scopul 
de a discuta despre posibilităţile de cooperare şi soluţionare a problemelor existente. 
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Mai multe ONG-uri au iniţiat relaţii de cooperare cu ONG-uri din alte ţări. În iunie 2005, 
FDRU a devenit membru al Reţelei ARIADNE împotriva TFU în Sud-Estul şi Estul Europei. 

D. Mobilizarea resurselor

Persoanele care donează fonduri pentru programele antitrafic sunt puţine în Turcia. În afară 
de Guvernul Turciei, ce include două corpuri administrative locale şi Municipalităţile Me-
tropolitane Istambul şi Ankara, au mai donat fonduri pentru câteva activităţi antitrafic Gu-
vernul SUA, UE, Banca Mondială, SIDA (Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională), 
Guvernul Norvegiei şi Fondul Philip Morris. Fonduri mai mici pentru activităţi în desfăşurare 
au donat, de asemenea, Ambasadele Olandei, Danemarcii, Suediei, Canadei, precum şi Con-
siliul Britanic, Serviciile Catolice de Ajutorare/Bulgaria şi câteva agenţii ale Naţiunilor Unite.

Datorită fondurilor scunde, ONG-urile nu sunt destul de active în cotracararea TFU. 

Comentarii

Se resimte o nevoie urgentă de acordare a fondurilor de către donatorii naţionali şi inter-
naţionali nu doar pentru întruniri, ci şi pentru ajutorarea efectivă a victimelor. 

I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

În ultimii trei ani, în Turcia au fost realizate mai multe campanii de sporire a gradului de 
conştientizare. Primul Ministru, Directoratul General al Statutului Femeii, a convocat trei 
manifestări publice în 2002, 2003 şi 2006. Evenimentul cel mai recent organizat de către 
Directorat în Antalya a fost o conferinţă internaţională, unde reprezentanţii guvernelor, 
ONG-urilor şi agenţiilor interguvernamentale din Rusia, Belarus, Moldova, Ucraina, Azer-
baidjan, Georgia, Uzbekistan, Kyrgyzstan şi Turcia s-au întâlnit şi au discutat oportunităţile 
cooperării interstatale. 

În 2004, în cooperare cu CRS Bulgaria, FDRU a organizat o conferinţă internaţională la 
Istambul cu participarea reprezentanţilor agenţiilor guvernamentale şi ONG-urilor din Mol-
dova, Bulgaria, România şi Turcia. Medecins du Monde-Grecia, împreună cu ONG-ul “Intena-
ţional Blue Crescent”, a organizat două întruniri naţionale, ce au luat în dezbatere problema 
TFU şi s-a folosit de media pentru a spori interesul public faţă de acest fenomen.

In prezent, varietatea şi cantitatea de materiale informative printate cu privire la acest 
aspect este limitată. Există o linie telefonică SOS, administrată de OIM în colaborare cu Gu-
vernul Turciei. OIM a realizat şi distribuit 500.000 de materiale informative tipizate în aero-
porturile Atatürk şi Sabiha Gökçen, în portul Karaköy din Istanbul, în aeroportul din Antalya 
şi în portul Trabzon, punând afişe în aceste porturi pentru a promova linia telefonică SOS. 
Mai recent OIM a lansat o campanie intitulată “Ai văzut-o pe mama?” Materialele informati-
ve de prevenire sunt, de asemenea, distribuite în câteva din ţările de origine.

b. Protecţie şi asistenţă 

În prezent, scopul mecanismului naţional de referire este repatrierea în siguranţă a cetăţe-
nilor străini care devin victime ale TFU în Turcia. Sistemul de referire nu furnizează dispoziţii 
pentru cazurile în care victima ar sta în Turcia pentru perioade mai lungi de timp. 
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Există două adăposturi care oferă servicii victimelor TFU în Turcia. O persoană traficată 
este încredinţată fie adăpostului din Istanbul, fie celui din Ankara de către poliţia naţională  
turcă. Există un Decret al Cabinetului de Miniştri care stabileşte cărui adăpost îi va fi atribu-
ită persoana traficată, odată ce aceasta va fi identificată în afara Istanbulului sau Ankarei. 
Ambele adăposturi au adrese secrete care sunt cunoscute doar de un număr limitat de su-
praveghetori. 

Fundaţia de Dezvoltare a Resurselor Umane (FDRU), fondată în 1988, este o organizaţie 
neguvernamentală a Turciei, activă în problemel populaţiei şi dezvoltării, punând accent 
pe promovarea drepturilor la viaţă şi la sănătate şi pe întărirea populaţiei aflată în condiţii 
de risc. FDRU a întemeiat în noiembrie 2004 primul adăpost în Turcia pentru victimele tra-
ficului de fiinţe umane, la Istanbul. Acest adăpost, cu o capacitate de zece paturi, a găzduit 
până la mijlocul anului 2006 mai mult de 260 de victime. 

Adăpostul din Ankara este administrat de către Fundaţia pentru Solidaritatea Femeilor (FSF) 
şi a fost  deschis în septembrie 2005, în cooperare cu OIM, având capacitatea de unsprezece 
paturi. 

Ambele adăposturi asigură consiliere psihologică şi facilitează accesul la asistenţă medi-
cală gratuită, oferind găzduire şi asistenţă socială. Repatrierea victimelor este garantată 
de către OIM, în colaborare cu FDRU în Istanbul şi în colaborare cu FSF în Ankara. Asisten-
ţa legală limitată este acordată victimelor prin eforturile organizaţiilor neguvernamen-
tale. 

Persoanele traficate către Turcia pot cere un permis umanitar de reşedinţă reînnoibil, 
pe durata a şase luni, care este emis de către Departamentul Naţional al Poliţiei pentru 
Străini, Graniţe şi Azil. Bunăvoinţa victimei de a coopera cu autorităţile în investigarea şi 
pedepsirea infractorilor nu este o condiţie preliminară pentru primirea acestui permis, iar 
viza poate fi extinsă la cerere. În orice caz, măsurile luate pentru asistenţa victimelor nu se 
aplică în cazul şederii pe o durată mai lungă, ceea ce face problematică folosirea vizelor 
umanitare. 

Există o linie telefonică antitrafic, 157. Această linie este administrată de  OIM în colaborare 
cu Guvernul Turciei şi funcţionează 24 de din 24 de ore şi 7 zile în săptămână. Este asistată 
de vorbitori de limbile turcă, rusă, română şi engleză, iar apelurile relevante sunt raportate 
direct către Poliţia Naţională a Turciei sau către Jandarmerie prin telefon ori prin e-mail, 
în respectiva zonă geografică. Agenţiile legale de aplicare a legii acţionează în funcţie de 
aceste apeluri pentru a salva persoanele aflate în pericol.

Mai există, de asemenea, două linii adiţionale de urgenţă, active în Turcia – linia de ajuto-
rare, pusă la dispoziţie de poliţie (155) şi linia de urgenţă a jandarmeriei (156). Aceste linii 
sunt folosite în special de clienţii care vor să raporteze despre victimele traficate.
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Comentarii

� Majoritatea componentelor serviciilor pentru asistenţa victimelor sunt, în present, 
sponsorizate de surse internaţionale. O soluţie încurajatoare ar trebui dezvoltată 
pentru ca aceste servicii să fie continuate. 

� Mecanismul Naţional de Referire ar trebui să includă soluţii diferite de cele reprezen-
tată de repatriere pentru victimele aflate în condiţii de risc. 

� Consilierea juridică ar trebui să facă parte din programul de asistenţă a victimelor 
traficului de fiinţe umane.

� Utilizarea structurilor guvernamentale pentru asistenţa victimelor este limitată. Insti-
tuţiile existente ar putea fi modificate pentru a fi apte să stea la dispoziţia victimelor 
TFU mai bine prin garantarea implicării organizaţiilor neguvernamentale în proces.

C. Incriminarea 

Autorităţile judiciare. Nu există un department specializat în Ministerul Justiţiei pentru cazu-
rile de TFU; totuşi, judecătorii şi procurorii iau cursuri naţionale şi internaţionale de pregăti-
re şi participă la seminare pentru a-şi dezvolta abilităţile în acest domeniu.

Dispoziţiile existente ce reglementează statutul victimelor în procesele penale au relevanţă 
practică limitată în problemele TFU. Persoanele traficate nu participă la procese în tribunale 
datorită faptului ca acestea s-au întors deja în ţările de origine. Victimele depun mărturie, de 
obicei, la începutul procesului de investigare, cât timp sunt încă în Turcia. Dacă acest lucru nu 
este posibil pentru că victima deja s-a întors în ţara sa, sau dacă sunt necesare declaraţii ulte-
rioare pentru procesul în cauză, declaraţiile pot fi obţinute folosind canale internaţionale de 
cooperare. Atâta timp cât există Acorduri bilaterale de cooperare (de exemplu, cu Ucraina sau 
Belarus), care permit luarea declaraţiei martorului aflat peste graniţă şi transimiterea acesteia 
în tribunalele turceşti, asemenea procedură ar trebui pusă în practică. Câteodată este aproape 
imposibilă găsirea victimelor în ţările acestora de origine. 

Conform legii turceşti de procedură penală, responsabilitatea luării de măsuri procedurale 
pentru protecţia drepturilor victimelor care participă ca martori în procesele penale revi-
ne procurorului. Există măsuri, precum intervieverea martorului-victimă într-un loc secret, 
păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii victimei, interogarea acesteia în spatele unei 
oglinzi, pentru a se evita confruntarea cu acuzatul, ori prin echipamente video. Tehnica de 
ultimă oră ar putea fi, de asemenea, pe baza Protocoalelor bilaterale, folosită pentru a obţi-
ne mărturii ale victimelor aflate în străinătate, inclusiv persoanele traficate care s-au întors 
în ţările lor de origine. 

Un proiect de lege privind protecţia martorului care se aplică, de asemenea, victimelor 
traficate ce sunt şi martori în proces, se preconizează să intre în vigoare în anul 2006. Acesta 
acoperă doar acele ofense cu o pedeapsă mai mare de zece ani ce includ traficul de fiinţe 
umane în conformitate cu art. 80 al Codului penal. 

Autorităţile poliţiei. Ministerul de Interne al Turciei joacă un rol decisiv în coordonarea ope-
raţională a rezultatelor cu privire la identificarea, raportarea victimelor şi investigarea tra-
ficanţilor. Directoratul General de Securitate şi Comandamentul General al Jandarmeriei 
sunt responsabile pentru combaterea traficului de fiinţe umane. Ambele corpuri au unităţi 
speciale, care au de-a face cu străinii şi cu crima organizată. Poliţia şi Jandarmeria lucrează 
în strânsă colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale.
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Guvernul Turciei a iniţiat un Proiect european, intitulat Consolidarea instituţiilor în lupta îm-
potriva traficului de fiinte umane, care este implementat de Poliţia Naţională a Turciei îm-
preună cu  Agenţia de Poliţie Criminală a Berlinului şi cu Institutul Boltzmann al Drepturilor 
Omului din Viena. Scopul acestui proiect de 18 luni este să pregătească Turcia atât pentru a 
se alinia standardelor minime pentru reprimarea traficului de fiinte umane, cât şi pentru a 
fortifica instituţiile ce se confruntă cu TFU, pentru a adopta o strategie antitrafic şi pentru a 
implementa un Plan de acţiuni în acest domeniu.

Comentarii 

Ca o precauţe necesară, ar trebui operate modificări privind desfăşurarea proceselor pe-
nale în aşa fel, încât să garanteze participarea ori reprezentarea victimelor în procesele  
ce au loc în tribunal.

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I  

� Colaborarea OG-ONG. FDRU a iniţiat în 2003 Programul de combatere a TFU şi a deter-
minat Ministerul de Interne să semneze un Protocol pentru colaborarea şi funcţionarea 
adecvată a părţilor implicate în acest domeniu. Directoratul General al Securităţii al MI a 
răspuns imediat şi pozitiv; un Protocol corespunzător a fost semnat în 2003. De atunci, 
toate victimele identificate au fost imediat direcţionate de poliţie spre adăpostul FDRU. 
Aceleaşi proceduri au fost urmate un an mai târziu la înfiinţarea adăpostului Ankara.

� Cooperararea bilaterală. O femeie din Azerbaidjan a fost identificată ca victimă a TFU în 
Turcia. În timpul intervievării s-a descoperit că traficanţii l-au ameninţat pe fiul ei ce locuia 
în Baku. Poliţia turcă a contactat INTERPOL-ul şi poliţia din Azerbaidjan şi, cu sprijinul aces-
tora, băiatul a fost dus într-un loc sigur. Victima din Azerbadjan a acceptat să colaboreze cu 
poliţia turcă, după ce aceasta a fost informată despre măsurile întreprinse.

� Crearea de retele ONG şi colaborarea OG-ONG. O organizaţie neguvernamentală din-
tr-o ţară de origine a contactat FDRU pentru a face un denunţ. Pe baza detaliilor deţinu-
te, FDRU a contactat poliţia turcă şi a furnizat informaţiile. Poliţia turcă a realizat un raid 
la adresa furnizată de ONG şi a cerut FDRU să trimită unul dintre consilieri pentru a asista 
la procesul de identificare a victimelor, însoţindu-le.

� Cooperarea regională. Echipa de poliţie a Turciei, împreună cu cea a României au or-
ganizat raiduri simultane la adresele anterior identificate ale traficanţilor din Bucureşti 
şi Istanbul printr-o operaţiune coordonată de SECI; traficanţii prinşi la aceste adrese au 
fost arestaţi.

� Cooperarea Bilaterală. Poliţia turcă a acţionat în funcţie de un  denunţ venit de la 
Ambasada Belarus. Informaţia furnizată de către ambasadă a fost abordată printr-o in-
vestigaţie dificilă şi ulterior a fost efectuat un raid la aceste adrese, iar traficanţii găsiţi 
acolo au fost arestaţi. 

V I .  D E F I C I E N Ţ E 

� Punerea în aplicare a prevederilor articolului 80 nu este întotdeauna posibilă din cauza 
definiţiei limitate prezentate în acest articol. În asemenea cazuri este aplicat un articol 
privind prostituţia (art. 227).
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� Trainingul pentru reprezentanţii organelor de drept trebuie îmbunătăţit. 
� Mecanismele existente de identificare a victimelor nu garantează că toate victimele 

vor fi identificate şi protejate. 
� Se resimte lipsa mecanismelor de analiză, cercetare şi monitorizare. 
� Utilizarea structurilor guvernamentale pentru asistenţa victimelor este limitată. 
� Se resimte lipsă de fonduri pentru proiectele de sprijin a victimelor. Majoritatea servici-

ilor de asistenţă a victimelor sunt în prezent sponsorizate de către surse internaţionale. 
� Mecanismul naţional de referire se limitează doar la repatrierea victimelor.
� Sistemul de consiliere juridică pentru victime este subdezvoltat.
� Lipsa coordonării regionale între agenţiile competente ale ţărilor de origine şi de des-

tinaţie ar putea genera retraficarea victimei.
� Participarea victimelor la procese penale nu este garantată. În consecinţă, pedepsirea 

traficanţilor nu este eficientă. 

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R

Lista de recomandări de mai jos este stabilită luând în considerare deficienţele şi observaţi-
ile incluse în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I

� Articolul 80 ar trebui modificat pentru a acoperi toate posibilele forme ale TFU. 

� Trainingul pentru reprezentanţii organelor de drept ar trebui să acopere un număr 
mai mare de ofiţeri, având în vedere faptul că ofiţerii guvernamentali sunt obligaţi să-şi 
schimbe periodic locul de muncă.

� Trainingurile ar trebui să se desfăşoare într-un regim continuu şi actualizat, luând în 
considerare mecanismele progresive de combatere a TFU şi noile instrumente dezvolta-
te pe plan internaţional.

� Ar trebui asigurată standardizarea modulelor de training. 

� Ar trebui realizate mecanisme mai performante de identificare a victimelor pentru ca 
toate persoanele traficate să fie protejate. 

� Mecanismul naţional de combatere a TFU ar trebui restructurat astfel, încât să includă 
mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare.

� Ar trebui realizate şi publicate rapoarte anuale care să conţină informaţii privind numă-
rul de victime identificate, serviciile oferite, training-urile oferite ofiţerilor guvernamen-
tali, autorităţile responsabile pentru diferite aspecte referitoare la combaterea traficului 
de fiinţe umane.

� Structurile guvernamentale pentru asistenţa victimelor ar trebui modificate pentru a 
putea susţine victimele TFU, garantând implicarea ONG-urilor în acest process.
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� Donatorii naţionali şi internaţionali ar trebui încurajaţi să furnizeze fonduri nu numai 
pentru întruniri şi conferinţe, ci şi pentru asistenţa practică a victimelor. O soluţie încu-
rajatoarea ar trebui dezvoltată pentru continuitatea sponsorizării acestor servicii. 

� Mecanismul Naţional de Referire ar trebui să includă soluţii diferite de repatriere a vic-
timelor aflate în condiţii de risc.

� Ar trebui dezvoltate servicii de consiliere juridică.

� Legile, reglementările şi serviciile urmează a fi armonizate în interiorul regiunii, iar între 
ţările de origine şi de destinaţie ar fi să funcţioneze un mecanism de comunicare, care 
ar trebui, de asemenea, să asigure metodele de finalizare a eforturilor de repatriere şi 
reintegrare, pentru a se evita revictimizarea.

� Ar trebui operate modificări pentru a se asigura participarea victimelor la procesele pena-
le.

� Ţinând cont că, datorită vulnerabilităţii lor, refugiaţii şi persoanele aflate în căutarea azi-
lului ar putea reprezenta subiecţi ai traficării şi că persoanele traficate ar putea fi eligibile 
pentru statutul de refugiaţi, legătura dintre aceste două condiţii ar trebui în general 
recunoscută şi dezvoltată ulterior.
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L I S T A  A b R E V I E R I L O R

AGIS Program finanţat de UE

ARIADNE Reţeau ONG-urilor Împotriva Traficului de Persoane din Sud-Estul 
 şi Estul Europei

DGS  Directoratul General al Securităţii

FDRU  Fundaţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

FSF  Fundaţie pentru Solidaritatea Femeii

TFU  Trafic de Fiinţe Umane

ICMPD  Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicii Migraţioniste   

ILO  Organizaţia Internaţională a Muncii

INTERPOL  Poliţia Internaţională 

MI  Ministerul de Interne

OIM  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

ONG Organizaţie neguvernamentală 

SECI Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană

SIDA  Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională 

TAIEX Unitate de Asistenţă Tehnică a Schimbului de Informaţii

TP  Trafic de persoane

URSS   Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
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U C R A I N A

I .  I N T R O D U C E R E

Ucraina este situată în Estul Europei şi se învecinează la Nord-Est cu Rusia, la Nord cu Bela-
rus, la Vest cu Polonia, Slovacia şi Ungaria, la Sud-Vest cu România şi Moldova, iar la Sud este 
scăldată de apele Mării Negre.

Actualmente, cetăţenii care emigrează din Ucraina, pleacă pentru a căuta peste hotare po-
sibilităţi mai bune de angajare din cauza situaţiei economice precare din ţară, situaţie ce a 
condus la o rată înaltă a şomajului. Ineficienţa reformelor economice şi politice, corupţia 
oficialilor, natura declarativă a politicii sociale, diferenţa crescândă între minoritatea înstări-
tă şi clasa de jos majoritară şi aşteptările nerealizate din primii ani de democraţie au condus 
la lipsa de încredere într-o schimbare în bine a ţării. Astfel, emigrarea este considerată nu 
numai un mijloc de a rezolva temporar problemele financiare, dar şi un mod de viaţă şi 
o strategie pentru carieră a noii generaţii. În prezent, salariile extrem de mici, sub limita 
sărăciei, chiar şi pentru slujbele ce reclamă o facultate (doctori, personal medical, profe-
sori, majoritatea acestora fiind femei), sunt considerate pricipala cauză a sărăciei, ducând la 
degradarea condiţiilor de trai ale cetăţenilor ucrainieni şi – în ultimă instanţă – la creşterea 
criminalităţii în societate. Un alt factor care sporeşte dorinţa de a părăsi ţara este violenţa 
împotriva femeilor, în special violenţa domestică. Experienţa de lucru cu femei-victime ale 
traficului de fiinţe umane demonstrează că violenţa domestică determină femeile să caute 
condiţii de trai mai bune în afara ţării. 

Conform datelor unui sondaj, aproape cinci milioane de ucrainieni au lucrat în afara ţării cel 
puţin un an. Un million dintre aceştia au lucrat în Rusia; în timpul sezoanelor de mobilitate 
ridicată, numărul acestora creşte la trei milioane. Mulţi cetăţeni ucrainieni consideră greşit 
majoritatea statelor din fosta Uniune Sovietică ca unele mai sigure, întrucât majoritatea 
oamenilor înţeleg limba rusă. De aceea, integrarea în aceste ţări nu este aşa de complicată 
precum în cele “străine”, fapt ce face din aceste graniţe o rută perfectă pentru TFU. 

Principalele trasee ale TFU din Ucraina sunt următoarele: din Republica Autonomă a Cri-
meei către Turcia, Emiratele Arabe Unite, Portugalia, Cipru, Israel, Siria şi Fosta Republică 
Iugoslavă Macedonia; din Doneţk, Lugansk şi Harkov către Rusia, Serbia, Turcia, Liban, Fos-
ta Republică Iugoslavă Macedonia şi Israel; din regiunea Ternopol către Italia, Portugalia şi 
Spania; din regiunea Zakarpatia către Polonia, Ungaria, Republica Cehă şi România. 

Printre obiectivele primare de cercetare efectuate de Ucraina pentru evaluarea fenomenu-
lui de TFU, se remarcă studiul cu privire la dorinţa cetăţenilor de a părăsi ţara.109 Rezultatul 

109 ����������� ������� ��������� �������� �������� ������:������� ��������� �� ������� �������������. - �. : ��������������������� ������� ��������� �������� �������� ������:������� ��������� �� ������� �������������. - �. : ���������� 
�������� ������� ���ї �� ������, 2003. (Analiza socială a principalilor factor ce generează TFU: situaţia reală şi căile de 
prevenire - K.: Institutul de Stat pentru Problemele Familiei şi Tineretului).
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unuia dintre ultimele studii este dezamăgitor: 47% dintre cetăţenii sub 40 de ani sunt dis-
puşi să emigreze şi doar 10% dintre aceştia vor să rămână în Ucraina pentru toată viaţa, 21% 
pentru câţiva ani, 16% pentru câteva luni. Asta înseamnă că aproape 50% din populaţie 
aparţine grupului de risc, putând deveni cu uşurinţă victimele unei reţele de TFU. Conform 
studiilor efectuate de către Institutul de Stat pentru Probleme Familiei şi Tineretului, pre-
cum şi a celor efectuate de câteva ONG-uri, cel mai mare flux de migraţie vine din regiuni, 
oraşe şi sate, fiind reprezentat, în special, de persoane care tocmai au terminat liceul sau 
persoane în jur de 25-27 de ani ce au familii (50-60% au copii).  

Comentarii

Angajarea peste hotare comportă atât conotaţii negative, cât şi pozitive – contribuie la 
alinierea resurselor umane ale Ucrainei la standardele europene, dar, în acelaşi timp, ca-
uzează pagube ireparabile mediului familial şi relaţiilor părinţi - copii.

Ultimele studii privind Ucraina arată că majoritatea victimelor TFU sunt femei tinere între 18 
şi 26 de ani, singure, cu educaţie primară sau secundară, originare din zonele rurale ale Ucrai-
nei,110 toate având venituri mici. În ceea ce-i priveşte pe bărbaţi, cei mai mulţi sunt însuraţi, cu 
vârsta între 31 şi 50 ani şi părăsesc ţara o scurtă perioadă cu scopul de a câştiga destui bani 
pentru a asigura familiei lor condiţii de viaţă decente. Nivelul lor educaţional este similar cu cel 
al femeilor. Cei mai mulţi copii traficaţi au vârste între 13 şi 18 ani, fiind, în special, fete. De cele 
mai multe ori acestea provin din familii destrămate şi au suferit deja forme de violenţă domes-
tică, în special din partea taţilor vitregi. Totuşi, această descriere generală a grupurilor de risc 
nu exclude posibilitatea ca şi membrii altor grupuri sociale să devină victime.

Traficul domestic creşte, în special cel îndreptat spre exploatarea copiilor în pornografie şi 
prostituţie, nu neapărat din dorinţa străinilor; formele de TFU şi mijloacele de transportare 
a victimelor s-au schimbat, apărând, astfel, noi provocări. Experienţa organelor de drept şi a 
ONG-urilor ce asigură asistenţă victimelor TFU permite o oarecare generalizare a factorilor 
TFU şi distingerea următoarelor categorii:

� Femei ce au părăsit ţara din proprie voinţă pentru a găsi un loc de muncă şi, chiar dacă 
au bănuit o oarecare implicare în prostituţie, au devenit victime ale TFU;

� În majoritate femei, dar şi bărbaţi, care au părăsit ţara din proprie voinţă, cu speranţa 
de a găsi un loc de muncă în industria divertismentului şi care, mai târziu, au devenit 
victime ale TFU;

� Persoane care au părăsit ţara din voinţa proprie, dar au fost înşelate în Ucraina şi au de-
venit victime ale TFU în scopul muncii forţate;

� Persoane ce au devenit victime domestice ale TFU, fiind scoase din ţară contra voinţei lor.

Studiu de caz

La vârsta de 22 de ani Olga avea deja doi copii. A trăit în Ucraina toată viaţa ei. Prietenul ei 
i-a vorbit despre posibilitatea de a lucra ca dansatoare în unul din faimoasele cluburi din 
Germania. Acest prieten a cumpărat două bilete spre Rusia, oferite de către oficiul reprezen-
tativ al companiei din Moscova.

110 ����������� ������� ��������� �������� �������� ������:������� ��������� �� ������� �������������. - �. : ��������������������� ������� ��������� �������� �������� ������:������� ��������� �� ������� �������������. - �. : ���������� 
�������� ������� ���2ї �� ������, 2003. (Analize sociale a principalilor factori ce contribuie la TFU: situaţia reală şi moduri-
le de prevenire). 
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Când Olga a ajuns în Moscova, însoţitorul i-a luat paşaportul şi a condus-o într-un aparta-
ment în care erau şi alte femei venite din diferite părţi ale fostei URSS. Toate femeile erau în 
aşteptarea unei călătorii peste hotare, unde ar fi trebuit să muncească şi locuiau împreună 
de câteva săptămâni. Una dintre femei i-a spus Olgăi că grupul va călători către Germania 
prin Egipt. Femeile au fost de două ori deportate din Egipt în Rusia. Personalul aeroportului 
le-a avertizat în repetate rânduri pe aceste sărmane femei, plecate să câştige bani necesari 
traiului zilnic şi familiei lor, despre numeroasele cazuri de vânzare a femeilor tinere în bor-
deluri din Israel şi Egipt, dar toate sperau la ce e mai bun. Olga a crezut că, mai devreme sau 
mai târziu, grupul lor va ajunge în Germania.

Totuşi, în loc să ajungă în Europa, femeile au rămas în deşert, pe drumul spre Israel. În tim-
pul acestei călătorii, Olga a fost vândută şi revândută de opt ori. A trebuit să lucreze în 
bordel între 10 şi 12 ore pe zi. Proprietarul i-a interzis folosirea prezervativelor, deoarece 
clienţii plăteau mai mult pentru “sex natural”. Când Olga a rămas însărcinată, ea l-a rugat pe 
proprietar să-i faciliteze un avort într-un stadiu incipient, dar a fost dusă la doctor când era 
deja însărcinată în luna a patra. 

Într-o zi Olga a reuşit să scape din bordel şi a început să lucreze ca ospătar într-o cafenea 
locală. În timpul verificării de rutină a actelor, Olga a fost arestată şi trimisă la centrul de 
deportare, unde i-a întâlnit pe reprezentanţii unui ONG israeliean. Olga le-a cerut ajutorul 
să se întoarcă în Ucraina, iar ei au stabilit ca punct de întâlnire aeroportul. Asistentul social 
reprezentant de la “La Strada”-Ucraina s-a întâlnit cu Olga şi i-a acordat asistenţa necesară. 

Anual, din ce în ce mai mulţi copii din lumea întreagă sunt duşi în alte ţări sau regiuni pentru 
a efectua muncă ilegală solicitantă, pentru a fi exploataţi în industria sexului, a pornografiei 
juvenile sau pentru adopţie şi cerşit forţat. Copiii pot fi traficaţi peste graniţă sau în ţară 
– din sate către oraşe mari industrializate sau zone turistice. În Ucraina copiii devin deseori 
victime ale TFU intern. Jumătate dintre copiii-victime traficaţi peste graniţă sunt luaţi de 
obicei din ţările vecine (Federaţia Rusă, Moldova). Metoda principală de a forţa copiii către 
TFU este de a le oferi condiţii acceptabile de trai. Totuşi, există multe cazuri când recrutorii 
folosesc diferite forme de constrângere, astfel întâlnindu-se şi câteva cazuri de răpire. De 
menţionat că recrutorii încearcă să atragă copiii, nu doar din familii dezavantajate, dar şi din 
cele prospere. Un sondaj desfăşurat ca parte integrantă a cercetării Organizaţiei Internaţio-
nale a Muncii (ILO) arată că primul contact cu recrutorul ce planuieşte să scoată copilul afară 
din ţară are loc de obicei aproximativ cu patru luni înainte de data plecării. 

Turismul sexual este definit ca exploatare sexuală a copiilor de către cetăţeni străini – exploata-
rea sexuală a unui copil de către un bărbat sau o femeie care călătoreşte dintr-o ţară în alta, de 
obicei, dintr-o ţară dezvoltată către una în curs de dezvoltare, cu scopul de a avea relaţii sexu-
ale cu un copil (bazat pe materialele ECPAT Internaţional). Cercetările realizate de către ECPAT 
în Italia au arătat că vârsta turiştilor care exploatează copii pentru satisfacerea nevoilor sexuale 
este de la 21 până la 40 de ani. Până acum, turismul sexual nu a fost întâlnit în Ucraina. Copiii 
sunt, de asemenea, traficaţi pentru adopţie, cu scopuri financiare (intrarea legalizată a unui 
minor într-o familie scontând utilizarea victimei în scopuri mercantile), transplant de organe, 
exploatarea prin cerşit sau cerşit forţat, folosirea în conflicte armate etc.

Traficarea copiilor este o problemă cu mai multe aspecte. Piaţa globală angajează milioane 
de copii, generând venituri de miliarde şi creând o situaţie de violare a drepturilor copiilor 
la o copilarie fericită şi la o viaţă decentă şi productivă. Pentru a manevra situaţii specifice, 
organizaţiile publice şi sociale ar trebui să distingă diferitele forme de TFU, să găsească mij-
loacele disponibile de repatriere şi să identifice urgenţele. 
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Studiu de caz

În Eupatoria (Republica Autonomă Crimeea), o mamă îşi oferea, pe timpul verii, pe plajă, fiul 
de 10 ani pentru contacte sexuale.

În Kiev, o mamă îşi vindea fata de 9 ani contra unei sume de dolari. Era foarte fericită că 
îşi putea vinde fata la un preţ aşa de bun, astfel încât ea să aibă bani pentru a se distra cu 
prietenii săi. A spus că, de obicei, alţi părinţi sunt plătiţi numai cu 10 UAH (grivne ucrainene) 
pentru copiii lor. 

În regiunea Jitomir părinţii, care erau alcoolici, îşi trimiteau fetele minore “la o plimbare” 
(prestare de servicii sexuale) şi primeau în schimb băutură alcoolică. 

Copiii sunt atraşi în prostituţie, practicarea acesteia asigurându-le nu doar nevoile elemen-
tare de cazare, mâncare şi adăpost, dar şi bani de buzunar şi unele comodităţi pe care aceş-
tia nu şi le puteau permite înainte de a se prostitua. Potrivit UNICEF, în fiecare zi, în jur de 
2800 de copii sunt forţaţi să practice prostituţia. Aceştia sunt atât fete, cât şi băieţi, experţii 
observând tendinţa de creştere a numărului de băieţi molestaţi.

Studiu de caz

Natalka, în vârstă de 13 ani la momentul de faţă, s-a născut în Lugansk. Ea a trăit cu mama 
ei de la 7 ani, când tatăl său le-a părăsit. În urma divorţului, mama a decăzut –  a început să 
bea şi, la un anumit moment, a prins să aducă acasă diferiţi bărbaţi, care doreau să-i exploa-
teze fiica. Acest lucru a obligat-o pe Natalka să-şi părăsească familia pentru a avea o “viaţă 
privată normală”. De multe ori Natalka dormea sub cerul liber. 

Într-o zi Natalka a venit acasă şi a văzut-o pe mama ei că împacheta lucrurile. A intrebat-o 
de ce face asta, iar mama ei i-a spus bucuroasă că a întâlnit un bărbat drăguţ care le-a invitat 
pe amândouă la Moscova. Acesta avea bani, drept pentru care ele puteau merge la muzee şi 
teatre. Natalka s-a bucurat – în sfârşit va putea petrece mai mult timp cu mama ei, va putea 
face plimbări lungi şi va reuşi să se bucure de marele oraş.

În Moscova au întâlnit alt bărbat, prieten al prietenului mamei. Din anumite motive, Natalka 
nu l-a plăcut de la început. S-au urcat în maşină şi s-au dus la casa acestuia. Le-a spus că pot 
sta acolo pentru o vreme.

Ziua următoare, mama Natalkăi şi prietenul său i-au spus fetei că trebuie să cumpere bilete 
către Lugansk şi i-au zis să îi aştepte.

Orele treceau, dar mama ei nu mai apărea. Ea nu s-a mai întors niciodată, Natalka nemaivă-
zând-o de atunci. Bărbatul în casa căruia locuia a violat-o şi i-a spus Natalkăi că va începe să 
lucreze pentru el. El o va hrăni, îi va cumpăra haine şi o va lăsa să stea în apartamentul său, 
dar va trebui să presteze servicii sexuale pentru bărbaţii pe care îi va aduce el. 

Într-o seară noul ei stăpân a venit acasă foarte beat. Natalka, profitând de această şansă, i-a 
luat cheia şi a fugit. A rătăcit singură prin întunericul nopţii până  a văzut maşina poliţiei şi, 
speriată, a început să fugă în neştire.

Natalka a fost dusă, în cele din urmă la o secţie de poliţie şi, mai târziu, angajatul Centrului 
de triere al Direcţiei Principale a MAI al Ucrainei din Kiev a venit la ea. În acest moment, Na-
talka locuieşte în Centrul de triere, îi place aici, dar nu ştie cum va fi viaţa ei în viitor. 
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Recunoscând problema TFU ca o ameninţare la adresa securităţii naţionale şi a formării unui 
stat democratic şi ca o violare a drepturilor omului, Ucraina s-a angajat în combaterea TFU. 
Datele cu privire la cercetarea TFU din Ucraina necesită elaborarea unei abordări cuprinză-
toare în combaterea acestei infracţiuni. O abordare cuprinzătoare presupune existenţa a 
numeroase măsuri şi metode: îmbunătăţirea legislaţiei, încheierea de acorduri internaţio-
nale, îmbunătăţirea eficacităţii activităţii organelor de drept, instituţiilor şi departamentelor 
de stat, crearea unui sistem de măsuri de prevenire şi de reabilitare socială a victimelor. 

I I .  C A D R U L  L E G A L  N A Ţ I O N A L

A.  Legislaţia naţională

Cadrul legal pentru combaterea TFU în Ucraina se bazează pe principiile derivate din in-
strumentele internaţionale ratificate de către Guvernul Ucrainei, precum şi pe Constituţia 
Ucrainei, care recunoaşte valoarea socială şi demnitatea înnăscută a fiinţelor umane (art. 3), 
asigură protecţie mamei şi copilului (art. 51) şi oferă subvenţii de stat pentru orfani şi copii 
privaţi de îngrijirea parentală adecvată (art. 52).

Nu a existat o legislaţie penală privind cazurile de TFU în Ucraina înainte de martie 1998, 
când Guvernul a aprobat amendamentele la art. 124-1, intitulat “Traficul de fiinţe umane”, 
al vechiului Cod penal. Acest amendament prevedea pedeapsa nu numai pentru traficanţii 
de femei, forţate să practice industria sexului, dar şi pentru traficul de fiinţe umane cu sco-
pul oricărui alt tip de exploatare, traficul de copii şi prelevarea de organe umane. 

În 2001, art. 124-1 al Codului penal a fost înlocuit cu art. 149, intitulat “Traficul de persoa-
ne şi alte acorduri ilegale cu privire la transferul unui individ”. Până în noiembrie 2005, 
numărul de cazuri iniţiate conform acestor două articole a depăşit 1300. Articolul 149 a de-
finit TFU drept “vânzarea sau transferul plătit al unei persoane, precum şi orice altă tranzacţie 
ilegală a acelei persoane, ce include transferul legal sau ilegal a acelei persoane peste graniţele 
Ucrainei, cu sau fără acordul acesteia, cu intenţia vânzării ulterioare sau a transferului plătit al 
acelei persoane către o altă persoană în scopul exploatării sexuale, pornografiei, implicării în 
activităţi criminale, servitute din obligaţie, adoptţiei în scopuri comerciale, folosirii în conflictele 
armate sau exploatării prin muncă”. Astfel de infracţiuni merită pedepsite prin condamnarea 
cu închisoarea de la trei la opt ani.

Aceleaşi infracţiuini sunt pedepsite cu închisoarea de la cinci la doisprezece ani, cu sau fără 
confiscarea averii, când sunt comise asupra minorilor, împotriva unui grup de persoane, în 
mod repetat, prin înţelegerea planificată a unui grup de infractori, prin intermediul abuzului 
de putere sau de către o persoană de care victima a fost dependentă financiar sau în alt mod.

Când sunt comise de un grup organizat ce implică transferul ilegal de persoane peste gra-
niţă sau interzicerea întoarcerii în Ucraina, răpirea cu scopul prelevării de organe umane sau 
ţesuturi de la o victimă pentru un transplant sau o donaţie forţată sau dacă au alte conse-
cinţe severe, infracţiunile descrise mai sus sunt pedepsite cu închisoarea pentru un termen 
de la opt la cinsprezece ani, cu sau fără confiscarea averii.

Pentru a actualiza legislaţia referitoare la acest subiect, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a 
elaborat şi aprobat Regulamentul privind Consiliul de Coordonare interdepartamental 
pentru combaterea TFU (Nr. 1961 din 25 decembrie 2002) şi Regulamentul Standard cu 
privire la Centrele de Reabilitare pentru persoanele traficate (Nr. 987 din 27 iunie 2003). 
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Pentru a îndeplini prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii Transna-
ţionale organizate, art. 149 şi 303 din Codul penal al Ucrainei au fost modificate. În ianua-
rie 2006, Rada Supremă (Parlamentul Ucrainei) a adoptat Legea cu privire la modificările 
Codului de procedură penală al Ucrainei referitor la responsibilitatea pentru TFU, con-
strângerea prostituţiei şi proxenetismului. 

În ianuarie 2006, Parlamentul Ucrainian a adoptat o Lege referitoare la Amendamentele 
Codului penal pentru creşterea responsabilităţii privind TFU şi implicării în procesul de 
combatere a prostituţiei. 

Această lege a modificat art. 149 din Codul penal al Ucrainei după cum urmează: “Articolul 
149: Ttraficul de fiinţe umane sau alte înţelegeri ilegale în privinţa unei persoane”.

� Traficul de fiinţe umane sau alte tranzacţii ilegale al căror obiect este o persoană, pre-
cum şi recrutarea, transportul, adăpostirea, transferul sau primirea persoanelor cu sco-
pul de a le exploata prin mijloace frauduloase, extorcarea sau abuzul asupra poziţiei de 
vulnerabilitate a unei persoane sunt pedepsite cu închisoarea de la trei la opt ani.

� Dacă actele menţionate în paragraful 1 al acestui articol sunt comise asupra unei per-
soane infantile111 de către mai multe persoane, în mod repetat, prin înţelegerea pre-
meditată a unui grup de infractori, prin intermediul abuzului de putere sau de către 
o persoană de care victima a fost dependentă financiar sau în alt mod, ori dacă sunt 
însoţite de violenţă sau de ameninţarea vieţii persoanei traficate sau rudelor ei, sau prin 
ameninţarea cu violenţă sporită, infractorii vor fi condamnaţi la închisoare de la cinci la 
doisprezece ani, cu sau fără confiscarea averii.

� Dacă actele menţionate în paragrafele 1 sau 2 ale acestui articol sunt comise împotriva 
unui minor112 de către un grup organizat, prin uz de violenţă şi ameninţarea vieţii per-
soanei traficate sau a rudelor acesteia, sau prin intermediul ameninţărilor cu violenţă 
sporită, sau dacă acest act duce la consecinţe severe, infractorii vor fi condamnaţi la 
închisoare de la opt la cincisprezece ani, cu sau fără confiscarea averii113.

Comentarii

� Merită menţionat faptul că legislaţia ucraineană încorporează clauzele tratatelor 
internaţionale, cu acordul Radei Supreme a Ucrainei. Astfel, tratatele ratificate men-
ţionate se constituie atât în legislaţia naţională, cât şi cea internaţională a Ucrainei. 
În concordanţă cu Articolul 9 al Constituţiei Ucrainei, documentele internaţionale 
devin parte integrantă a legislaţiei naţionale dacă sunt ratificate de Parlamentul 
Ucrainei. În cazul unui conflict între legislaţia internaţională ratificată de Ucraina şi 
legislaţia naţională ucraineană, prevederile internaţionale ar trebui să devină prio-
ritare. 

� Analiştii experţi au notat limitările în formularea şi definiţiile incluse în cadrul legis-
lativ, punând accent în special pe faptul că este posibil să se iniţieze procedurile le-
gate de tranzacţiile ilegale pentru transferul unei persoane numai când un astfel de 
transfer are loc peste graniţele Ucrainei (anterior transferurile în interiorul graniţelor 
Ucrainei nu erau pedepsite de lege).

111 Conform Codului Familiei al Ucrainei, minorul este un copil cu vârsta între 14 şi 18. Conform Codului Familiei al Ucrainei, minorul este un copil cu vârsta între 14 şi 18. 
112 Conform Codului Familiei al Ucrainei, infantilul este un copil până la vârsta de 14 ani. Conform Codului Familiei al Ucrainei, infantilul este un copil până la vârsta de 14 ani. 
113 Traducere neoficială.Traducere neoficială. 
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b. Acorduri bilaterale

Nu există acorduri bilaterale cu referire directă la contracararea traficului de fiinţe umane 
între Ucraina şi o altă ţară. Cooperarea se bazează pe principiile generale. 

C. Planul Naţional de Acţiuni

În acest context, în Ucraina este în desfăşurare Programul multilateral antitrafic cu privire 
la prevenirea traficului de fiinţe umane pentru anii 2002-2005, adoptat împreună cu De-
cretul Cabinetului de Miniştri Nr. 766 din 5 iunie 2002.114 Conform acestui program, există 
trei direcţii principale pentru contracararea TFU: prevenirea TFU, acuzarea traficanţilor şi 
protecţia şi reintegrarea victimelor în societate. Acest program vizează TFU în general, în 
timp ce primul se referea doar la traficul de femei şi copii. Schimbarea denumirii este de o 
importanţă vitală, deoarece indică formarea unei percepţii sociale a termenului TFU nu doar 
pentru prostituţie, ci şi la o scară mai largă, cum este înfăţişat în Constituţia ucrainiană şi în 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special fe-
mei şi copii, adiţiona la Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.

Proiectarea Programului de Stat pe anii 2006-2010 a început deja în primăvara lui 2005, cu 
discuţii între Ministerul Familiei, Tineretului şi Sportului, UNICEF şi Centrul pentru Drepturile 
Femeilor “La Strada”-Ucraina privind sarcinile ulterioare. Aceste probleme au fost discuta-
te, de asemenea, în cadrul unor mese rotunde. Structurile executive centrale au pregătit 
proiectul noului Program de stat pentru combaterea TFU pe anii 2006-2010, care, conform 
recomandărilor structurilor executive centrale, organizaţiilor neguvernamentale şi inter-
naţionale, va include prevederi privind migraţia pentru muncă, îmbunătăţirea legislaţiei, 
prevenirea traficului de copii şi a transplantului de organe, reabilitarea şi reintegrarea vic-
timelor etc. 

Comentarii

Chiar şi o revizuire superficială a celor menţionate demonstrează că munca la Programul 
de stat pentru combaterea TFU, realizat în Ucraina, este, ea însăşi, o implementare a prin-
cipiului de cooperare şi colaborare a autorităţilor publice cu organizaţii internaţionale şi 
neguvernamentale.

Coordonarea în cadrul Programului complex antitrafic este responsabilitatea Consiliului 
de Coordonare interdepartamentală pentru combaterea TFU de pe lângă Cabinetul 
de Miniştri al Ucrainei prezidat de viceprim-ministrul Ucrainei pe probleme umanitare. 

I I I .  C A D R U L  G E N E R A L

A. Dezvoltarea capacităţilor 

Serviciul Social de Stat 

În present, sistemul de servicii sociale este o reţea cu 700 de centre ce operează chiar şi în 
oraşe mici sau sate.

114 Acesta este cel de-al doilea program guvernamental, primul program de prevenire a traficului de femei şi copii a fiind adop-
tat prin Decretul nr. 1768 din septembrie 1999 de către Cabinetul de Miniştri. Al treilea program guvernamental pentru 
2006-2010 este acum în curs de aprobare. 



172

Activităţile sociale practice ale centrelor de tineret includ asistenţă socială pentru familii, 
prevenirea impactului negativ resimiţit de către copii şi tineri , asistenţă pentru angajare şi 
educaţie secundară pentru adolescenţi, muncă socială cu recrutaţii în armată şi cu cei aflaţi 
în serviciul militar, asigurarea unei şcoli naţionale pentru voluntari, consultaţii asupra vieţii 
de familie pentru adolescenţi, muncă socială cu familiile defavorizate şi numeroase, protec-
ţie socială a femeilor tinere, activităţi educative de prevenire a SIDA, TFU etc.

Acest program este implementat în formula unor evenimente publice culturale, instruiri, 
cursuri, suport social şi inspecţii sociale. Centrele pentru combaterea TFU oferă următoarele 
tipuri de servicii: consultaţie telefonică (191) privind plecarea peste hotare, asistenţă psiho-
logică şi juridică victimelor TFU, asistenţă pe probleme medicale şi suport social.

Ministerul pentru Copii, Tineret şi Sport realizează muncă practică cu publicul şi victimele 
TFU, în cooperare cu ONG-urile şi centrele pentru tineret. Datele privind victimele TFU sunt 
colectate, în principal, prin liniile telefonice, operate de serviciile sociale şi de ONG-uri, dar 
şi de organele de drept. Departamentele ministeriale asigură mai multe tipuri de asistenţă 
victimelor TFU: asistenţă financiară, program de însănătoşire pentru copiii traficaţi, asisten-
ţă pentru angajare şi educaţie, asistenţă în probleme de sănătate şi de reducere a datoriilor 
de întreţinere. 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale contribuie la combaterea TFU prin asigurarea servi-
ciilor de consultanţă privind angajarea şi organizarea instruirii profesionale pentru cei fără 
un loc de muncă, în special pentru adolescenţi, cultivându-le cursanţilor abilităţi necesare 
pe piaţa muncii, luând în considerare particularităţile regionale, rezolvând problema anga-
jării pentru absolvenţii colegiilor profesionale şi ai altor instituţii de învăţământ superior. El 
asigură, de asemenea, asistenţă la angajarea persoanelor ce apelează la serviciile statului 
în acest domeniu şi monitorizează activităţile structurilor ce oferă servicii de angajare în 
străinătate şi asigură călătorii, ale agenţiilor matrimoniale etc. Centrul Naţional de Ocupare 
a Forţei de Muncă este un departament al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,  a că-
rui activitate este orientată spre implementarea politicii de stat privind ocuparea forţei de 
muncă. Această organizaţie are centre de angajare regionale, judeţene şi orăşeneşti.

Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) este una dintre cele mai importante instituţii ale sta-
tului ce asigură asistenţă socială victimelor. Potrivit Programului complex antitrafic, MSP 
este responsabil pentru implementarea unor asemenea sarcini ca realizarea şi adoptarea 
prevederilor specifice reintegrării şi centrelor de urgenţă, locurilor sigure pentru victimele 
traficului de persoane şi a altor forme de violenţă, organizarea de seminare, mese rotunde, 
conferinţe şi sesiuni de instruire privind problemele ridicate de TFU, dezvoltarea mecanis-
melor de asistenţă destinate victimelor TFU pentru angajaţii structurilor executive locale 
şi centrale, pentru organele de drept şi pentru reprezentanţii misiunilor diplomatice şi ai 
consulatelor, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, serviciilor sociale, vămilor şi 
organizaţiilor neguvernamentale. Reprezentanţii ONG-urilor pot cere ajutor pentru asisten-
ţa victimelor la instituţiile de îngrijire medicală. Fiecare organizaţie are doctori care acordă 
îngrijire victimelor. 

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei (MES) are cel mai important rol în acţiunile de prevenire a 
TFU în rândul tineretului. Totuşi, acest minister, în special Departamentul internatelor pen-
tru orfanii şi copiii rămaşi fără grija părintească se implică în munca socială cu copiii victi-
me ale TFU şi este responsabil pentru copiii privaţi de grija părintească. Departamentele şi 
instituţiile MES asigură ajutor privind administrarea şi organizarea implementării măsurilor 
de combatere a TFU. Institutul Central pentru cursuri pedagogice postuniversitare susţine re-
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gulat seminare cu acest subiect, invitând experţi de la Centrul Internaţional al Drepturilor 
Femeilor “La Strada”-Ucraina. Experţii MES participă la pregătirea materialului informaţional 
şi metodologic, precum Manualul de studiu şi predare şi a suplimentului video “Prevenirea 
TFU”. Centrul pentru Publicaţii Metodologice al Organizaţiei pentru publicarea şi distribui-
rea a literaturii educative a distribuit aceste manuale în şcolile din toate regiunile Ucrainei 
(în circulaţie – 20000 de exemplare, inclusiv 14000 în limba ucraineană şi 6000 în rusă). 
5000 de exemplare au fost distribuite cu ocazia meselor rotunde organizate cu profesorii. 
Centrul Ştiinţifico-Metodic al Învăţământului Superior, în cooperare cu “La Strada”-Ucraina, 
pregătesc şi publică materiale informative şi metodice pentru a fi distribuite în instituţiile 
de învăţământ superior din Ucraina. 

Printre principalele sarcini ale Ministerului Afacerilor Externe (MAE) se număra protejarea 
drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi entităţilor juridice în afara graniţelor şi înregistrarea ce-
tăţenilor Ucrainei care locuiesc în afara graniţelor permanent sau temporar. MAE asigură aju-
tor informaţional, consultativ şi legal cetăţenilor Ucrainei, ce caută loc de muncă în afara gra-
niţelor sau care se deplasează acolo pentru îngrijiri medicale, în concediu sau în alte scopuri; 
ia măsuri pentru pregătirea şi ratificarea, în concordanţă cu procedura stabilită, a Convenţiei 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, Protocoalelor împotriva 
contrabandei cu migranţi pe uscat, apă, aer, Protocoalelor pentru prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii, şi pentru armonizarea legislaţiei 
ucrainiene cu prevederilor actelor menţionate; depune eforturi pentru dezvoltarea mecanis-
melor schimbului de informaţii între persoanele juridice şi fizice implicate în combaterea TFU 
şi organele de drept din Ucraina şi din alte ţări, pentru perfecţionarea  metodelor şi procedu-
rilor de investigaţie şi incrimnarea infracţiunilor legate de TFU. Ministerul joacă un rol impor-
tant în asigurarea ajutorului victimelor TFU ce necesită repatriere. El permite, de asemenea, 
implicarea organizaţiilor internaţionale, neguvernamentale şi de caritate în implementarea 
proiectelor de contracarare a TFU, protecţia drepturilor omului ale victimelor TFU, căutarea de 
persoane dispărute în străinătate, întoarcerea şi reabilitarea victimelor TFU.

Conform Organigramei Consulare a Ucrainei, Consulul Ucrainei într-o ţară străină este obli-
gat să înregistreze cetăţenii ucrainieni care locuiesc temporar sau permanent în Districtul 
Consular de care răspunde; să informeze cetăţenii ucranieni care locuiesc permanent în 
Districtul Consular de care răspunde despre legislaţia ţării gazde, precum şi despre tradi-
ţiile locale; în cooperare cu MAE şi în concordanţă cu procedura stabilită, Consulul trebuie 
să monitorizeze condiţiile de viaţă şi adopţia copiilor ucranieni sub 18 ani; Consulul are 
dreptul să emită, să prelungească termenul de valabilitate a paşapoartelor cetăţenilor şi să 
opereze schimbări în acestea etc. 

Reprezentanţii corpului diplomatic pot asigura următoarele facilităţi victimelor TFU: pre-
gătirea certificatului de întoarcere în ţară pentru cetăţenii ucranieni, finanţarea călătoriei 
de întoarcere în Ucraina (în cazuri excepţionale), ajutor în căutarea ucranienilor dispăruţi 
în străinătate, facilitarea transportului corpurilor neînsufleţite ale ucranienilor decedaţi în 
afara graniţelor. 

Poliţia Vamală asistă victimele TFU ucraniene, contribuie la implementarea proiectelor de 
combatere a TFU, la protejarea drepturilor omului ale victimelor TFU, la căutarea persoa-
nelor dispărute în afara graniţelor, la întoarcerea şi reabilitarea victimelor TFU, la asistarea 
organizaţiilor internaţionale, neguvernamentale şi de caritate; personalul de frontieră, în 
particular de la punctele vamale, poate preveni TFU prin distribuirea de materiale informa-
tive persoanelor ce constituie grupuri de risc şi lucrează cu ucrainienii deportaţi pentru a 
identifica victimele TFU. Cu acordul personalului menţionat, informaţiile personale ale vic-



174

timelor pot fi înaintate către ONG-uri sau pot oferi material informaţional despre activităţile 
ONG-urilor îndreptate spre ajutorarea victimelor. 

b. Mecanisme de analiză, cercetare şi monitorizare

Mecanismele de analiză, cercetare şi monitorizare sunt elemente foarte importante în mun-
ca privind combaterea TFU în această ţară. Mai mulţi oameni de ştiinţă au întreprins studii 
sociologice privind acest subiect; o bază de date privind grupurile de risc este înnoită sis-
tematic, se ţin convorbiri şi consultaţii individuale. Ca un exemplu bun de mecanism de 
monitorizare putem menţiona rapoartele privind implementarea Programelor cuprinză-
toare de combatere a TFU, întocmite de Ministerul Familiei, Tineretului şi Sportului (MFTS). 

Pentru a asigura punerea în practică a unor acţiuni efective împotriva TFU şi pentru a forma 
mecanismul preventiv de stat, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a înfiinţat Consiliul inter-
departamental de coordonare privind combaterea TFU, prezidat de MFTS. În decembrie 
2004, Consiliul a înfiinţat Grupul de Experţi, compus din profesionişti din diferite domenii,  
direct implicaţi în acţiunile prevăzute de Programul complex, pentru o coordonare efectivă 
a măsurilor de prevenire a TFU.

În fiecare regiune activează Comitete regionale de sustinere, care coordonează eforturile şi 
schimbul de informaţie privind prevenirea TFU. Graţie proiectului “Ajutor consiliilor regiona-
le de coordonare în combaterea TFU în 17 regiuni ale Ucrainei”, cu suportul financiar acordat 
de OIM, au fost formate Consilii de consiliere privind combaterea TFU în şapte regiuni ale 
Ucrainei (Ivano-Frankovsk, Zakarpatie, Hmelniţk, Poltava, Chernigov, Sumîî şi Kirovograd). 
Din întâlnirile ce au fost ţinute în acest cadru au rezultat manuale incluzând caracteristicile 
specifice fiecărei regiuni, care au fost oferite Consiliilor regionale de coordonare privind 
combaterea TFU.

C. Cooperare şi relaţionare la nivel regional şi naţional

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este unul din factorii principali ai implementării politicii 
de stat în domeniul combaterii TFU. Unităţi specializate pentru combaterea TFU coordo-
nează activitatea de prevenire, identificare şi investigare a cazurilor ce ţin de TFU. Princi-
palele obligaţii ale autorităţilor pentru problemele interne sunt prevenirea, identificarea, 
investigarea şi incriminarea cauzelor infracţionale legate de TFU, instituirea procedurilor 
penale împotriva acuzaţilor, dar şi cooperarea cu alte ONG-uri pentru a asigura asistenţă 
victimelor. După identificarea victimelor, unităţile de combatere a TFU apelează la ONG-uri 
sau organizaţii internaţionale capabile să asigure asistenţă în reabilitare. 

Deoarece infracţiunile de TFU fac parte din categoria criminalităţii transnaţionale orga-
nizate, MAE ia măsuri pentru a constitui un parteneriat activ şi o colaborare cu MAI, cu 
celelalte structuri naţionale ale organelor de drept, cu autorităţile similare din alte ţări şi cu 
organizaţii internaţionale, în special OSCE, EUROPOL şi Consiliul Europei.

Bucurându-se de statutul de Observator în Consiliul Statelor Mării Baltice (CSMB), MAE co-
laborează îndeaproape cu Secretarul CSMB pentru a soluţiona problema copiilor străzii, 
are un rol activ în organizarea de conferinţe internaţionale, seminare şi activităţi îndreptate 
spre combaterea TFU şi migraţiei internaţionale ilegale.

Ucraina a avut un rol activ în fondarea Convenţiei Europene împotriva TFU, pe care a sem-
nat-o la 7 noiembrie 2005. În februarie 2005 a fost adoptat Planul de Acţiuni “Ucraina-UE 
2005-2007”. Conform acestui Plan, problemele precum readmiterea şi migraţia, combaterea 



U
C

R
A

I
N

A

175

TFU, prevenirea şi combaterea exploatării sexuale a copiilor şi pornografia infantilă sunt 
printre priorităţile de cooperare în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne. 

Cooperarea între instituţiile statului, organizaţiile internaţionale şi ONG-uri facilitează atât 
principiul de implementare al politicii pentru combaterea TFU în Ucraina, cât şi condiţia indis-
pensabilă a eficacităţii muncii în această direcţie. Principalele forme de cooperare includ parti-
ciparea unei instituţii la un eveniment organizat de o altă instituţie, consultanţa, schimbul de 
informaţii, mese rotunde, seminare, conferinţe, ajutor financiar, administrativ şi organizaţional, 
participarea la schiţarea planurilor comune şi elaborarea politicii naţionale pentru combaterea 
traficului de femei şi împuternicirea lor etc. Notabil este faptul că experienţa acumulată în ulti-
mii ani arată că aceste forme de cooperare vor fi dezvoltate în continuare, pe viitor. 

Un număr mare de ONG-uri îşi direcţionează activităţile spre prevenirea TFU. Acestea for-
mează o reţea comună de ONG-uri naţionale şi organizaţii regionale ce lucrează împreună 
pentru prevenirea TFU şi acordarea de asistenţă victimelor. Principala activitate a Centrului 
Internaţional pentru Drepturile Femeilor “La Strada”-Ucraina, în prima fază de dezvoltare, a 
fost relaţionarea cu structurile guvernamentale. MES, MFCT şi Serviciul Social de Stat au 
devenit principalii parteneri pentru implementarea acestor programe preventive. 

Drept rezultat al acestei cooperări, în 1998, MES a pregătit o scrisoare de recomandare pri-
vind imperativele activităţii preventivă în domeniul prevenirii TFU, cu implicarea experţilor 
ONG-urilor, printre care şi “La Strada”-Ucraina. Această scrisoare a fost semnată de MES şi tri-
misă conducerii din departamentele şi instituţiile de învăţământ. Ulterior, ideea cooperării 
instituţiilor de învăţământ cu ONG-urile a fost inclusă în Programul de prrevenire a traficului 
de femei şi copii şi Programul complex antitrafic.

Comentarii

Succesul oricărei metode implementate de ONG-uri depinde de coordonarea eforturilor 
şi de cooperarea cu structurile statului. 

D. Mobilizarea resurselor 

Programele guvernamentale antitrafic nu prevăd fonduri de la bugetul de stat. De aceea, 
majoritatea programelor din acest domeniu sunt realizate de ONG-uri, cu suportul financi-
ar al organizaţiilor internaţionale, donatorilor şi guvernelor străine. 

În Ucraina, în domeniul contracarării TFU activează mai multe organizaţii internaţionale, 
Agenţii de Dezvoltare Internaţională şi ONG-uri:

� Agenţia de SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID);
� Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);
� Misiunea OIM în Ucraina;
� Organizaţia Internaţională a Muncii;
� Centrul Internaţional pentru Drepturile Femeilor “La Strada”-Ucraina;
� Consorţiul Femeilor din Ucraina;
� Centrul Ucrainean pentru Reforma Educaţiei ş.a. 

Multe din aceste organizaţii au ajutat ONG-urile la implementarea anumitor proiecte sau, 
în unele cazuri, au implementat chiar ele asemenea proiecte. 
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I V .  I M P L E M E N T A R E A  L E G I L O R  A N T I T R A F I C

A. Prevenire şi conştientizare

Pentru a asigura combaterea efectivă a TFU şi a forma mecanismul naţional de prevenire, 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a constituit Consiliul interdepartamental de combatere 
a traficului de fiinţe umane, aflat sub tutela Ministerului Familiei, Tineretului şi Sportului. 
Pentru o coordonare eficientă a măsurilor privind prevenirea TFU, în decembrie 2004, Con-
siliul a format un Grup de Experţi alcătuit din profesionişti din diferite domenii, implicaţi în 
acţiunile prevăzute în Programul complex. 

În fiecare regiune activează Comitete regionale pentru coordonarea eforturilor şi schim-
bul de informaţii în vederea prevenirii traficului de fiinţe umane. Conform proiectului 
“Ajutor Consiliilor de Coordonare regionale în combaterea traficului de fiinţe umane în 17 
regiuni ale Ucrainei”, cu suportul financiar al OIM, în 7 regiuni ale Ucrainei au fost formate 
Consilii de consultanţă privind combaterea TFU. În rezultatul întrunirilor din acest cadru au 
fost elaborate manuale incluzând caracteristicile specifice fiecărei regiuni, ele fiind oferite 
Consiliilor Regionale de coordonare a combaterii traficuluii de fiinţe umane. O altă strategie 
importantă pentru combaterea fenomenului este reprezentată de eforturile educaţionale 
ce urmăresc creşterea gradului de conştientizare a tuturor aspectelor problemei. Princi-
palele activităţi privind această strategie sunt întreprinse de Ministerul Familiei, Tineretu-
lui şi Sportului. 

În cadrul Programului complex, Departamentul pentru Tineret şi Sport, serviciile sociale 
pentru familie, copii şi tineret au asigurat mai mult de 26.260 de servicii informaţionale 
privind găsirea unui loc de muncă, alegerea carierei, angajarea tineretului din provincie, 
membrilor familiilor dezavantajate sau cu un singur părinte, tineretului provenind din cen-
tre de plasament; în colaborare cu OIM, Winrock-Ucraina, “La Strada”-Ucraina, Fondul de 
Caritate CARITAS, Centrele pentru Femei, Liga Tineretului din Regiunile Ucrainei, centrele 
pentru prevenirea şi lupta împotriva SIDA, centrele de informare, coordonare şi asistenţă a 
femeilor etc. au fost organizate şi desfăşurate peste 25000 de evenimente informaţionale 
şi educative. 

MFTS, în colaborare cu MES, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) şi alte minis-
tere şi instituţii participă la implementarea Programului Internaţional pentru Eliminarea  
Muncii Copiilor Infantile (IPEC) în Ucraina. 

La nivelul ONG-urilor, activităţile de prevenire şi educative, orientate direct spre femeile 
tinere şi fete, ca potenţial grup de risc, sunt de mare importanţă. Pentru a desfăşura aceas-
tă activitate, în prima fază a fost necesar să desfăşurăm acţiuini de creştere a gradului de 
conştientizare a oficialilor guvernamentali şi structurilor statului privind acest aspect, să 
obţinem susţinerea acestora şi coptarea lor în parteneriate. 

b. Protecţie şi asistenţă

Una din problemele cruciale în combaterea TFU este asigurarea de ajutor copiilor şi feme-
ilor, victime ale TFU. În cadrul Programului cuprinzător antitrafic privind prevenirea TFU 
pentru anii 200-2005, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, prin Decretul Nr. 989 din 27 iunie 
2003, a adoptat Prevederile caracteristice pentru centrele de reabilitare destinate victi-
melor TFU. Facilităţile acestor centre includ consultanţă juridică şi psihologică a victimelor, 
organizarea şi supunerea la examinări medicale primare pentru a determina tipul, scopul şi 
locul unde îngrijirea medicală ar putea avea loc în caz de necesitate, cazarea, organizarea 
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de programe de reabilitare individuale sau de grup, informaţii generale despre programele 
disponibile, funcţiile, activităţile centrelor şi măsurile de prevenire a TFU pentru public.

Un rol important în asigurarea ajutorului persoanelor traficate îl joacă Centrele de Rein-
tegrare pentru victimele traficului. Activităţile acestor instituţii se rezumă la consilierea 
juridică a victimelor, examinarea medicală confidenţială, asistenţa socială şi psihologică. 
Programul de Reintegrare se axează pe instruire şi pe munca individuală pe care victimele 
trebuie să o depună pentru o angajare ulterioară, asigurându-le acestora ajutor efectiv în 
soluţionarea problemelor locative. Pentru a asigura ajutor victimelor, MFTS, în colaborare 
cu OIM şi administraţiile regionale, au creat, în 2005, Centre Interregionale de Reabilitare 
în regiunile Jitomir, Volîni, Chernăuţi, Lvov şi Herson. 

Pe de altă parte, ONG-urile implementează activităţi ce se axează pe prevenirea TFU şi asis-
tenţa victimelor. ONG-urile active în acest domeniu în Ucraina sunt:

� Centrul Internaţional pentru Drepturile Femeilor “La Strada”-Ucraina
� Şcoala pentru Oportunităţi Egale
� Consiliul Regional al Femeii din Lugansk
� “Faith. Hope. Love” (“Credinţă. Speranţă. Iubire”, Odessa)
� Centrul de Tineret pentru Iniţiativa Femeilor (Sevastopol) 
� “Hope and Future” (“Speranţă şi Viitor”, Simferopol)
� “Revival of the Nation” (“Renaşterea Naţiunii”, Ternopol) 
� “Vesta” (Ujgorod) 
� “Jinocia Gromada” (“Comunitatea Femeilor”, Harkov)
� “Liubistok” (Nikolaev) 
� “Progressive Womens” (“Femei Progresive”, Viniţa) 
� Alianţa împotriva Exploatării Sexuale Comerciale a Copiilor.

Acestea au început să organizeze campanii împotriva TFU în Ucraina la începutul anului 
1997, când Guvernul nu acorda atenţie problemei respective. Centrul Internaţional pentru  
Drepturile Femeilor “La Strada”-Ucraina a fost primul care s-a implicat în asemenea acţiuni. 
Principalul scop era să atragă atenţia Guvernului şi a opiniei publice asupra traficului de fe-
mei ca fiind o cruntă violare a drepturilor omului. Totuşi, situaţia s-a schimbat şi o mai bună 
înţelegere a problemei a adus cu ea noi scopuri: elaborarea unui Plan de Acţiuni comun al 
structurilor naţionale, organizaţiilor internaţionale şi ONG-urilor (1998-1999), dezvoltarea 
acţiunilor de  prevenire (1999-2001), crearea unei reţele de ONG-uri şi perfecţionarea unui 
mecanism de asistenţă a victimelor TFU (2000-2002).

Centrul “La Strada”-Ucraina are în vizor mai multe aspecte ale problemei: ajutorarea vic-
timelor TFU, menţinerea unei linii telefonice, cercetarea în domeniul violenţei împotriva 
femeilor, evaluarea actelor legislative cu privire la diferite aspecte ale vieţii femeilor în Ucrai-
na, promovarea programelor educaţionale pentru tineret privind drepturile femeilor şi pen-
tru prevenirea TFU, altor forme de violenţă şi exploatare, interacţionarea cu mass media, 
distribuirea de informaţii despre acest fenomen, publicarea rapoartelor privind prevenirea 
TFU şi distribuirea materialelor informative în rândul femeilor ucrainiene, organizarea de se-
minare, conferinţe pe acest subiect, cooperarea cu structurile statului în vederea prevenirii 
TFU în Ucraina, cooperarea cu ambasade străine, cooperarea cu ONG-urile din Ucraina şi din 
străinătate pentru prevenirea TFU şi ajutorarea victimelor. 
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Acţiunile ONG-urilor includ, de asemenea, înfiinţarea şi întreţinerea liniilor telefonice tip 
“Hot-line”. O astfel de linie nu este doar o metodă bună de prevenire, dar şi o modalitate de 
a acorda consultanţă şi ajutor femeilor care au nevoie de aceste servicii. Linia Fierbinte din 
Kiev a luat fiinţă la 18 noiembrie 1997. Până în mai 2006 prin intermediul ei au fost prestate 
30000 de consultaţii prin telefon. Ajutorul ştiinţific şi metodic este asigurat de Institutul de 
Stat pentru Familie şi Tineret, Institutul Ucrainean de Cercetare Socială, Universitatea Naţio-
nală de Afaceri Interne şi de Centrul de Stat pentru Serviciile Sociale ale Tinerilor, lucru care 
contribuie în mare măsură la dezvoltarea acestei linii. 

Documentele naţionale şi internaţionale şi recomandările acestora pun mare accent pe ne-
voia de asistenţă socială a victimelor TFU, pe reabilitarea şi reintegrarea acestora. Activitate 
de asistenţă socială a Centrului Internaţioinal “La Strada”-Ucraina, axat pe acordarea de ajutor 
victimelor, are loc în două faze: asistenţa victimelor din străinătate, inclusiv ajutor în iden-
tificarea şi eliberarea acestora, ajutor la repatrierea documentelor şi procedura de întoarcere 
şi asistenţa directă după întoarcerea în Ucraina – organizarea asistenţei medicale şi psiho-
logice, studii vocaţionale, plasare într-un loc de muncă. Activităţile de asistenţă pot fi clasate 
astfel: asistenţa acordată victimelor pentru obţinerea vizei necesare pentru a depune mărtu-
rie împotriva traficanţilor din străinătate; asistenţa pentru obţinerea documentelor necesare 
repatrierii – procedurile legate de acestea; asistenţa în găsirea unui loc de muncă; ajutor în 
problemele ce ţin de procesul penal; asigurarea unui adăpost; preluarea de la aeroport; con-
siliere juridică; asistenţă medicală; organizarea de cursuri de instruire profesională în Ucraina 
şi în străinătate; ajutor financiar (pentru tratament medical, pentru reînnoirea documentelor, 
pentru înmormântare). În acordarea ajutorului, un rol important îl joacă Centrele de Reabilita-
re şi Adăposturile. Asemenea centre funcţionează în Kiev, Odesa, Luţk, Ternopol şi Harkov. 

Parteneri în astfel de reţele de ajutorare sunt ONG-urile, organizaţiile internaţionale cu sufici-
ente resurse financiare, precum şi diferite structuri guvernamentale – Departamentul pentru 
Familie şi Tineret, serviciile pentru tutela minorilor, centrele sociale pentru tineret, Departa-
mentul Sanitar, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă etc. Repatrierea cetăţenilor ucrainieni 
este finanţată cu acordul Oficiului Reprezentativ al OIM în Ucraina. Misiunile Diplomatice şi 
Consulatele din străinătate de asemenea facilitează întoarcerea cetăţenilor acasă. 

C. Incriminarea 

În afara adoptării legislaţiei speciale şi actualizării acesteia la noile tendinţe şi nevoi, au fost 
luate, în perioada cercetată, măsuri organizaţionale şi practice pentru detectarea şi neutra-
lizarea grupurilor criminale implicate în TFU. 

Un pas important în această direcţie a fost crearea Departamentului Combaterii Crimei 
Organizate ce ţin de TFU din cadrul MAI în August 2005 şi de diviziunile respective jude-
ţene. 

180 de filiere ale TFU au fost lichidate şi mai mult de 300 de persoane implicate în organiza-
rea şi funcţionarea acestora au fost arestate; peste 160 de cazuri luate în vedere de Serviciul 
de Securitate Ucrainean115 au fost judecate conform art. 149 al Codului penal al Ucrainei 
– trafic de fiinţe umane şi alte transferuri ilegale de persoane.

În 2005 au mai fost detectate peste 3200 de cazuri de transport ilegal al minorilor peste 
graniţa Ucrainei fără consimţământul părinţilor, precum şi 13 încercări de transport ilegal 

115 Informaţie oferită de Ministerul Afacerilor Interne. Informaţie oferită de Ministerul Afacerilor Interne.
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pentru tratament, turism, recreaţie şi mai mult de 40 de cazuri de transport de minori adop-
taţi de cetăţeni străini fără documentele adecvate.116 

Conform datelor oferite de MAI, în perioada 1998-2005, mai mult de 2200 de infracţiuni 
conform art. 149 al Codului penal al Ucrainei au fost investigate, iar numărul acestor infrac-
ţiuni creşte anual (1998 – 2, 1999 – 11, 2000 – 42, 2001 – 89, 2002 – 169, 2003 – 289, 2004 
– 262, 2005 – 415, 5 luni ale lui 2006 – 217). 

V .  E X E M P L E  D E  b U N E  P R A C T I C I 

Însumând cele expuse până aici, se poate afirma că în perioada 2002 - 2005 Ucraina a conti-
nuat să-şi îmbunătăţească strategiile de combatere a TFU atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
internaţional. Următoarele acţiuni au un impact efectiv asupra fenomenului:

� Comitetele Permanente pentru Coordonarea Eforturilor şi Schimbul de Informaţii în 
domeniul prevenirii TFU funcţionează acum în toate regiunile ţării; 

� Departamentul pentru Combaterea Infracţiunilor ce ţin de TFU lucrează sub jurisdic-
ţia Ministerului Afacerilor Interne.

� Activităţile de prevenire au loc în toate regiunile ţării: instruiri, discuţii, mese rotunde 
pentru toate grupurile populaţiei;

� ONG-urile colaborează activ şi asigură atât ajutor financiar, cât şi metodic;
� A fost cinstituită o reţea de Centre interregionale de reabilitare şi reintegrare a victi-

melor TFU;
� Cercetări sociologice sunt întreprinse de cercetători asupra acestui subiect;
� O bază de date privind grupurile de risc este îmbunătăţită sistematic şi sunt ţinute dis-

cuţii şi consultaţii individuale;
� Activitatea de prevenire via hot-line este bine organizată;
� Sunt luate măsuri de plasare în câmpul muncii a persoanelor tinere; sunt implementate 

programe de antreprenoriat pentru femeile neangajate;
� Activităţile agenţiilor de turism, matrimoniale şi ale companiilor ce posedă licenţă pentru 

intermedierea activităţilor de muncă în afara graniţelor sunt controlate cu regularitate;
� Persoanele ce doresc să călătorească în străinătate beneficiază de asitenţă juridică şi 

informaţională;
� În scopul combaterii violenţei în familie şi a traficului de copii în Ucraina se implementează 

Programul interdepartamental de asistenţă socială pentru familiile dezavantajate. 

V I .  D E F I C I E N Ţ E

În acelaşi timp, multe probleme rămân nerezolvate, TFU fiind încă actual pentru Ucraina.

� Expansiunea TFU în Ucraina se datorează conştientizării insuficiente de către cetăţenii 
ucrainieni a oportunităţilor de angajare şi a vieţii din străinătate, precum şi a consecin-
ţelor muncii ilegale peste hotare. 

116 Informaţie oferită de Ministerul Afacerilor Interne. Informaţie oferită de Ministerul Afacerilor Interne. 
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� Nu există o lege privind protecţia socială a cetăţenilor ucrainieni ce locuiesc în străinătate. 
� Se resimte absenţa unui sistem funcţional de protecţie a victimelor. 
� Pedepsirea insuficientă a traficanţilor rămâne actuală. Pe de altă parte, infracţiunea 

“trafic de fiinţe umane” este greu de dovedit în faţa Curţii, din care cauză răufăcătorii 
scapă deseori nepedepsiţi. 

V I I .  S T A b I L I R E A  N E C E S I T Ă Ţ I L O R 

Lista de recomandări de mai jos este stabilită luând în considerare deficienţele şi observaţi-
ile incluse în acest raport şi nevoia de îmbunătăţire a situaţiei.

R E C O M A N D Ă R I 

� Ar trebui îmbunătăţite mecanismele pentru implementarea efectivă a prevederilor in-
strumentelor legale internaţionale privind protecţia drepturilor omului. 

� În timp ce Codul penal al Ucrainei conţine prevederi pentru pedepsirea infracţiunilor ce 
ţin de TFU, ar trebui realizate activităţi care să urmărească eradicarea rădăcinilor aces-
tei probleme. 

� Este, de asemenea, necesară îmbunătăţirea şi dezvoltarea bazei legale ce promovează 
reintegrarea completă a persoanelor traficate.

� Luând în considerare caracterul versat al acţiunilor şi capacităţilor subiecţilor care parti-
cipă activ în combaterea TFU – organe guvernamentale, ONG-uri, organizaţii religioase, 
internaţionale, de caritate – munca eficientă pentru atingerea obiectivului propus este 
imposibilă pe viitor fără coordonarea eforturilor acestora. 
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L I S T A  D E  A b R E V I E R I

CSMb Consiliul Statelor Mării Baltice 

EUROPOL Biroul European de Poliţie

ILO Organizaţia Internaţională a Muncii

IPEC Programul Internaţional privind Eliminarea Muncii Copilului

OIM  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

Secretariatul CSb Secretariatul Consiliului Staelor baltice

UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru copii

URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
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A N E X ��
Ratificări117 ale Convenţiilor Internaţionale

Protocolul 
NU privind 

TFU120

NU 
CEDAW121

NU
CRC122 NU CÂT123 Convenţia

182 ILO124

CoE – – 
Convenţia 

privind 
TFU125

Albania 21.08.2002 11.05.1994 27.02.1992 11.05.1994 02.08.2001 –

bosnia & 
Herţegovina 24.04.2002 01.09.1993 01.09.1993 01.09.1993 05.10.2001 –

bulgaria 05.12.2001 08.02.1982 03.06.1991 16.12.1986 28.07.2000 –

Croaţia 24.01.2003 09.09.1992 12.10.1992 12.10.1992 17.07.2001 –

FYROM 12.01.2005 18.01.1994 02.12.1993 12.12.1994 30.05.2002 –

Grecia – 07.06.1983 11.05.1993 06.10.1988 06.11.2001

Moldova 16.09.2005 01.07.1994 26.01.1993 28.11.1995 14.06.2002 19.05.2006

România 04.12.2002 07.01.1982 28.09.1990 18.12.1990 13.12.2000 21.08.2006

Serbia 06.09.2001 12.03.2001 12.03.2001 12.03.2001 10.07.2003 –

Turcia 25.03.2003 20.12.1985 04.04.1995 02.08.1988 02.08.2001 –

Ucraina 21.05.2004 12.03.1981 28.08.1991 24.02.1987 14.12.2000 –

N O T A  b E N E 

Muntenegru a devenit recent stat independent. Procesul ratificării Convenţiilor internaţio-
nale a început de curând. De aceea Muntenegru nu este inclus în tabelul de mai sus

Serbia: Uniunea de Stat a Serbiei cu Muntenegru a devenit parte la toate tratatele interna-
ţionale privind drepturile omului ratificate de fosta SFRY şi FRY. 

Fosta Iugoslavie a ratificat toate tratatele internaţionale importantte privind drepturile 
omului. La 16 mai, S&M a semnat Convenţia Consiliului Europei privind Acţiunea împotriva 
Traficului de Fiinţe Umane. Totuşi, Serbia nu a adoptat încă actul oficial care să confirme 
succesiunea de Uniune de Stat legată de tratatele privind drepturile omului.

117 Ascensiune sau descreştere.Ascensiune sau descreştere. 
120 Protocolul Naţiunilor Unite pentru prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii, 

adiţional la Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 2000.  
121 Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminării tuturor formelor de discriminare a femeii, 1979.  
122 Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturilor copilului, 1989.  
123 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva torturii şi altor tratamente crude, inumane sau degradante sau a pedepsei, 1984.  
124 Convenţia ILO privind cele mai grave forme de muncă a copiilor, 1999.  
125 Convenţia Consiliului Europei privind acţiunea împotriva traficului de fiinţe umane, 2005.  
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