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Capitolul 3

3.1.  Asistenţa şi protecţia socială a victimelor
      traficului de fiinţe umane

„(Re)integrarea constituie un bilanţ al efortului diferiţilor 
specialişti, care au participat la identificarea victimelor traficului 
de fiinţe umane, le-au acordat ajutor la eliberarea din locul de 
exploatare şi la revenirea lor în ţară, le-au oferit protecţie şi alte 
tipuri de asistenţă. (Re)integrarea, ca rezultat, depinde, de 
asemenea, atât de eforturile victimelor însele, cât şi ale celor 
apropiaţi, dar şi a unui mediu mai puţin apropiat.”(La Strada, 
2007, p.3)

Perspectiva de asistenţă şi protecţie a echipei 
pluridisciplinare orientată spre furnizarea de servicii sociale 
pentru victimele traficate este în principal îndreptat spre re-
integrarea victimelor care au fost întoarse de peste hotare. 
Serviciile disponibile ale echipei pluridisciplinare din care face 
parte şi asistentul social, pentru victime variază de la cele de bază 
(cazare iniţială şi transport pentru a se întoarce în comunitatea sa) 
până la un pachet mai complet de servicii de asistenţă care sunt 
prevăzute de legea privind: cazare, asistenţă juridică, medicală şi 
psihologică, instruire profesională, găsirea unui loc de muncă. 
(OIM, 2005) 

Rolul personalului din adăpostul pentru persoanele 
traficate, poate fi crucial deoarece poate facilita integrarea intr-o 
comunitate problematică. Acceptând barierele comunităţii, 
înclinată spre „familism”, şi lipsa protecţiei masculine, este o 
adevărată provocare pentru femeile care au trecut printr-o traumă 
a traficului. (LaCava and Nanetti, 2000, p.37, după Van Hook, 
2006) 

De asemenea, în cazul copiilor ca victime ale traficului , 
asistentul social joacă rolul esenţial în procesul de reintegrare 
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socială. „În acest sens, în stabilirea planului de intervenţie, asistentul 
social trebuie să aibă întotdeauna în vedere interesul primordial al 
copilului.” (Nicolăescu, după Alexandrescu, Păunescu, 2004, 
p.23) Astfel, dacă victima traficului de persoane este minoră, rolul 
asistentului social devine important din perspectiva echipei 
pluridisciplinare şi datorită faptului că vorbim de un set întreg de 
nevoi, care pot fi satisfăcute doar dintr-o perspectivă de 
ansamblu.

Referindu-mă la tema lucrării, serviciile de asistenţă socială 
devin complementare nevoilor victimei, care printr-o analiză 
profundă şi ierarhică oferă un echilibru şi o stabilitate victimei. 
Raportându-mă la tema lucrării mele, raportul dintre nevoile 
victimei traficului de persoane şi servicii din partea echipei 
pluridisciplinare din care face parte şi asistentul social conferă o 
analiză mai profundă a serviciilor sociale furnizate spre victimele 
traficului de persoane care sunt au o multitudine de nevoi ce 
necesită a fi satisfăcute. 

Extras din volumul @ Vechiu, A. (2009). Traficul de
persoane. Nevoile victimelor traficului de persoane in

raport cu serviciile oferite de echipa pluridisciplinara,
in scopul reintegrarii socio-profesionale a victimelor.

Iasi, Romania: Lumen.



Traficul de persoane

27

3.2.   Capacitatea individuală şi motivarea
         victimelor traficului de persoane din 
          perspectiva asistenţei sociale 

„Succesul (re)integrării nu depinde numai de calitatea şi 
durata serviciilor acordate.” (La Strada, 2007, p.21) Ceea ce 
produce de fapt, schimbarea în cazul victimei traficului de 
persoane este tocmai motivarea ei pentru a-şi dori schimbarea. În 
acest caz, asistentul social devine pilonul în jurul căruia activează 
serviciile sociale în funcţie de nevoile individuale ale victimei, cu 
scopul de a-i creşte motivaţia pentru schimbare. Acest lucru poate 
fi realizat atât prin stabilirea unor relaţii de încredere cu 
beneficiarul, cât şi pe calea dezvoltării abilităţilor beneficiarilor în 
procesul (re)integrării. Unul din tipurile de activităţi care pot 
contribui la dezvoltarea capacităţilor beneficiarilor sunt şedinţele 
de lucru şi grupurile ţintă, organizate la diverse etape ale 
(re)integrării. (Talens, şi Landman, 2003, după La Strada, 2007)

3.2.1. Atitudinea faţă de victima traficului de 
persoane din partea familiei şi a persoanelor apropiate

S-a menţionat deja că succesul (re)integrării victimelor 
traficului de fiinţe umane depinde în mare măsură şi de relaţiile cu 
persoanele apropiate. Se ştie că victimele traficului, acceptate şi 
sprijinite de familie, au mai multe şanse de a se (re)integra cu 
succes în societate.

Şi dimpotrivă, respingerea afectivă a victimei din partea 
familiei sau reîntoarcerea într-un mediu abuziv, unde printr-un 
tipar de violenţă şi abuz, familia îi provoacă aceeaşi instabilitate şi 
lipsă de suport, va provoca revictimizarea repetată a victimei, 
readucerea ei în starea de criză şi eşecul programului de 
(re)integrare. (La Strada, 2007)

În scopul prevenirii relaţiilor tensionate între victimă şi 
familia acesteia, asistentul social va interveni din prisma victimei, 
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facilitându-i acesteia reintegrarea. (La Strada Express, 2007) „În 
acest caz, asistentul social va interveni prin forme diferite, în 
funcţie de caz şi numai la dorinţa sau solicitarea acesteia.” (La 
Strada, 2005, p.73) În cazul în care victima traficului de persoane 
este minoră, autorităţile, în protecţia căruia se află victima, sunt 
obligate de a anunţa familia despre situaţia copilului lor. ( La 
Strada, 2006) 

În Albania, s-au creat programe de educare a familiilor, şi în 
special a bărbaţilor (taţilor), care adesea îşi etichetează fiicele sau 
pot renunţa la ele definitiv. Experienţa de trafic este percepută ca 
o ruşine pentru familiile acestora, victimele ne fiind înţelese în 
special de taţi care fac parte dintr-o societate patriarhală şi le 
învinovăţesc. Astfel, le sunt oferite informaţii despre prezenţa şi 
natura criminală a traficului în scopuri sexuale şi exploatare prin 
muncă, oferindu-se în acest sens exemple şi modalităţi de 
protecţie şi prevenire a traficului pentru propriile fiice. (Van 
Hook, 2006)

Dacă familia este gata sa primească victima traficului, dar 
nu ştie cum să o susţină, în acest caz asistenţa socială i se va 
acorda atât victimei, cât şi familiei acesteia. Membrii familiei vor fi 
pregătiţi din punct de vedere psihologic cum să accepte victima, 
ei vor fi instruiţi prin convorbiri telefonice, consiliere, să nu o 
condamne, să o asculte oferindu-i susţinere. Doar că acest lucru îl 
vom face, după cum am mai remarcat, numai în cazul în care membrii 
familiei acceptă să-i ofere suport şi numai cu acordul victimei. Dacă familia 
nu acceptă victima şi o acuză, asistentul social va ajuta persoana 
traficată să-şi găsească alternative – să-şi construiască o viaţă 
independentă, prin găsirea unui loc de muncă, să-şi continue 
studiile sau să urmeze o calificare profesională, o va ajuta să-şi 
restabilească sănătatea fizică şi psihică. De foarte multe ori, 
refacerea vieţii personale prin depăşirea traumei de către persoana 
traficată poate conduce ulterior la refacerea relaţiilor cu familia. 
(La Strada, 2007)
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3.2.2. Atitudinea comunităţii faţă de victimele 
traficului de persoane

Femeile tinere care provin din mediul rural sunt supuse 
unui risc mărit şi de stigmatizare din partea comunităţii, 
comunicarea cu locuitorii este pe de o parte importantă, dar pe de 
altă parte provocator. Cultura patriarhală rurală limitează 
capacitatea de autodeterminare şi decizie a femeilor tinere 
continuând să se adâncească în aceste probleme. (Van Hook, 
2006)

De asemenea unul din riscurile serioase cu care se 
confruntă victima traficului de fiinţe umane este efectul 
marginalizării pe care-l simte din partea comunităţii. Efectul 
marginalizării poate duce la scăderea stimei de sine şi a 
autodeprecierii, lucru constatat în special la victimele traficului 
exploatate sexual, simţind că sunt respinse şi judecate de cei din 
jurul lor, identificând aceste atitudini şi la personalul cu care 
lucrează pentru reintegrare. 

De asemenea o altă barieră în reintegrarea persoanelor 
traficate este şi stigmatizarea la care sunt supuse de societate. Dacă  
femeia este expusă stigmatizării, ea se poate simţi izolată şi 
respinsă, fapt ce o face să  părăsească comunitatea de 
provenienţă, ceea ce o aduce într-o situaţie de risc sporit de a 
deveni din nou o victimă  a traficului de fiinţe  umane. (La Strada, 
2007)  

Cristina Gheorghe-Tranca, şeful Misiunii din România a 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), afirmă că în 
2007, O.I.M. din România, a organizat un program de reintegrare 
a victimelor traficului de persoane, împreună cu Biserica, din mai 
multe motive: „o dată, deoarece relaţia cu Biserica e foarte 
importantă pentru victimele traficului, mai ales în ceea ce priveşte 
reintegrarea lor. Apoi, pentru că e nevoie ca familia şi oamenii din 
comunitate să ştie de existenţa fenomenului, ca să poată să ajute o 
victimă, să poată să recunoască o situaţie de trafic şi să ştie cum să 
acţioneze.” ( OIM, 2007) Acest program este o completare a ceea 
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ce face un asistent social într-un centru de protecţie şi asistenţă 
socială sau într-un Centru de consiliere psiho-socială cât şi în 
centre de tranzit pentru victime.          

De asemenea, ANITP susţine ONG-urile din România prin 
Programe de Interes Naţional, pentru implementarea proiectelor 
sociale privind reintegrarea victimelor traficului de fiinţe umane. 
Scopul ANITP, este să se intervină în cazurile victimelor 
traficului de persoane, printr-o gamă largă de servicii care să 
faciliteze o reintegrare armonioasă a victimelor în comunitate. De 
asemenea, ANITP, promovează  colaborarea dintre sectorul 
guvernamental şi non-guvernamental pentru ca o victimă să se 
simtă în siguranţă în momentul în care este motivată pentru 
schimbare, iar aceste două sectoare să-i ofere echilibrul social şi 
emoţional pentru reintegrarea  acesteia în comunitate.
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