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INTRODUCERE

Traficul de femei şi fete în scopul 
prostituării forţate şi ţinerii lor în 
condiţii similare sclaviei sau de 
exploatare este un fenomen tot 
mai mult recunoscut drept una 
dintre crimele cu o răspîndire 
internaţională tot mai largă care 
presupune încălcări dintre cele 
mai grave ale drepturilor omu-
lui. Protocolul Naţiunilor Unite 
pentru Prevenirea, Combaterea şi 
Pedepsirea Traficului de Persoane, 
în special Femei şi Copii defineşte 
traficul în felul următor:

„recrutarea, transportul, trans-
ferul, adăpostirea sau primirea 
de persoane, prin ameninţare 
de recurgere sau prin recurgere 
la forţă ori la alte forme de con-
strîngere, prin răpire, fraudă, 
înşelăciune, abuz de autoritate 
sau de o situaţie de vulnerabili-
tate ori prin oferta sau accepta-
rea de plăţi ori avantaje pentru 
a obţine consimţămîntul unei 
persoane avînd autoritate asu-
pra alteia în scopul exploatării. 
Exploatarea conţine, cel puţin, 
exploatarea prin prostituarea 
unei alte persoane sau alte 
forme de exploatare sexuală, 
muncă sau servicii forţate, scla-
via sau practici analoge sclavi-
ei, folosirea sau prelevarea de 
organe”.1

Drept răspuns la creşterea globa-
lă rapidă a fenomenului de trafic, 
precum şi la creşterea cererii de 
informaţii cu privire la trafic din 
partea factorilor de decizie, do-
natorilor, furnizorilor de servicii 
şi media, femeilor care au fost 
traficate li se solicită tot mai des 
interviuri în scopul discutării ex-

perienţelor trăite. Femeile sînt in-
tervievate atît în situaţia de trafic, 
fiind sub controlul traficanţilor, a 
patronilor sau a proxeneţilor, cît 
şi după ce au părăsit cadrul de 
trafic – în aziluri, în grija agen-
ţiilor de prestare a serviciilor sau 
după ce au revenit acasă ori şi-au 
refăcut viaţa în altă parte.

În oricare din aceste situaţii, in-
tervievarea unei femei care a fost 
traficată ridică un şir de întrebări 
de ordin etic şi preocupări pen-
tru siguranţa ei, a persoanelor 
apropiate ei, cît şi a persoanei 
care desfăşoară interviul. Buna 
înţelegere a riscurilor, consi-
derentelor etice şi a realităţilor 
practice legate de fenomenul 
traficului vor contribui la mini-
malizarea pericolelor şi sporirea 
probabilităţii expunerii de către 
femei a informaţiilor relevante 
şi veridice.

Aceste recomandări sînt adresa-
te în primul rînd cercetătorilor, 
reprezentanţilor media şi fur-
nizorilor de servicii care nu sînt 
familiarizaţi cu situaţia femeilor 
traficate. Recomandările nu pun 
în discuţie nemijlocit diversele 
riscuri şi obligaţii care apar în 
procesul intervievării femeilor 
minore, deşi multe dintre aceste 
principii pot fi aplicate şi în astfel 
de cazuri.

Recomandările au fost elabora-
te în consultare cu un grup de 
experţi în domeniul traficului şi 
violenţei împotriva femeilor, ma-
joritatea dintre care au experien-
ţă de lucru nemijlocit cu femeile 
care au fost traficate. 

Pentru început, se poate spune 
că recomandările au fost ela-
borate în baza următoarelor 
publicaţii: Femeia în primul rînd: 
recomandări etice şi de siguranţă 
pentru studierea fenomenului vio-
lenţei domestice împotriva femei-
lor2 ale Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, Principiile şi directivele 
internaţionale cu privire la drep-
turile omului şi traficul de fiinţe 
umane3, Directivele etice interna-
ţionale pentru studiul biomedical 
cu implicarea subiecţilor umani 
ale COISM4, Standardele dreptu-
rilor omului pentru persoanele 
traficate5, Codurile deontologice 
ale uniunilor jurnaliştilor6 şi în-
drumarele procesuale pentru 
organele de drept la audierea 
femeilor care au fost traficate 
sau a victimelor altor infracţiuni 
sexuale.7

Recomandările urmează a fi uti-
lizate în paralel cu standardele 
profesionale existente, aplica-
bile lucrului efectuat. Aceste re-
comandări oferă un set de zece 
standarde de bază pentru reali-
zarea interviurilor cu femeile care 
se află într-o situaţie de trafic sau 
care au depăşit-o deja. Este ex-
plicată importanţa fiecărei ches-
tiuni în parte şi sînt oferite exem-
ple concrete despre modul cum 
pot fi aplicate în practică fiecare 
dintre acestea. Recomandările 
nu ar trebui considerate un ghid 
cuprinzător de lucru cu femeile 
care au fost traficate.8 
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CIRCUMSTANŢELE 
COMPLEXE ALE 
FEMEILOR CARE AU 
FOST TRAFICATE 

Realizarea interviului cu femeia 
care a fost traficată poate avea 
loc în timp ce femeia se află în 
situaţia de trafic, cînd ea este 
îngrijită de o organizaţie de pres-
tare a serviciilor specializate sau 
după ce a depăşit experienţa de 
trafic şi s-a reintegrat în comuni-
tatea sa ori într-o nouă comuni-
tate. Deşi intervievarea femeilor 
care se află în situaţia de trafic 
este cea mai riscantă, intervieva-
rea femeilor care au părăsit deja 
situaţia de trafic de asemenea 
creează numeroase riscuri pen-
tru starea fizică şi psihologică a 
acestora. 

Femeile care continuă să se afle 
în situaţia de trafic, deseori:

• se simt prinse în capcană şi 
nu văd nici o cale sigură de a 
scăpa;

• lucrează într-un sector neo-
ficial, deseori ilegal sau al 
economiei tenebre;

• se află ilegal în ţara în care au 
fost traficate;

• au cunoştinţe limitate despre 
drepturile şi alternativele lor 
legale;

• sînt mobile, pot fi tranzitate, 
mutate dintr-un oraş în altul 
sau vîndute din un local în 
altul;

• este foarte probabil să fi tre-
cut prin experienţe de abuz 
fizic, moral sau psihologic şi 
ameninţări de abuz împotriva 
lor sau familiei lor;

• sînt susceptibile la aplicarea vio-
lenţei, amenzilor şi penalităţilor 
de către patroni sau agenţi;

• nu au un statut juridic în ţara 
în care se află, le-au fost luate 
documentele şi îşi fac griji în 
privinţa deportării;

• mint despre vîrsta lor, mai ales 
dacă sînt minore;

• sînt prinse în situaţii de depen-
denţă financiară sau alte obliga-
ţii stringente care implică crima 
organizată, corupţia funcţiona-
rilor publici sau a colaboratori-
lor poliţiei ori a militarilor;

• se confruntă cu discriminări 
etnice, sociale şi sexuale; şi 

• adoptă reacţii de autoapărare 
sau manifestă simptome trau-
matice şi de stres reflectate 
în perceperea inadecvată a 
timpului sau spaţiului, pier-
derea memoriei la anumite 
evenimente, denotă compor-
tament riscant sau de subes-
timare a riscului.9

Femeile care au părăsit situa-
ţia de trafic, deseori:

• au unele dintre preocupările 
identificate la femeile aflate 
în situaţia de trafic (a se vedea 
mai sus);

• continuă să se simtă, şi pro-
babil sînt urmărite sau supra-
vegheate de traficanţi sau de 
alte persoane legate de tra-
ficanţi (multe dintre femeile 
traficate sînt racolate de către 
o persoană din localitatea ei 
de origine – oraş sau sat);

• au datorii considerabile sau da-
torează bani traficanţilor (con-
form calculelor traficanţilor);

• rămîn vulnerabile în faţa răz-
bunării îndreptate împotriva 
lor şi/sau a familiilor lor;

• au doar statut de reşedinţă 
temporară în ţara de desti-
naţie şi se tem de deportarea 
iminentă;

O femeie din Europa de 
Est, angajată în calitate 
de menajeră, suferea 
de pe urma abuzului 
sexual zilnic, precum 
şi de alte acţiuni de 
umilire sexuală din 
partea stăpînului casei. 
După ce a revenit acasă 
ea continua să suporte 
atît consecinţele fizice, 
cît şi psihologice ale 
acestei traume, dar 
cu toate acestea nu 
i-a mărturisit soţului 
ceea ce i s-a întîmplat, 
crezînd că dacă el ar 
afla, ar fi părăsit-o 
pe ea şi pe fiul ei.
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• se simt şi deseori chiar sînt 
stigmatizate social de expe-
rienţa şi lucrul lor, precum şi de 
riscul de a fi respinse de familia 
şi membrii comunităţii dacă le 
va fi descoperit trecutul;

• sînt vulnerabile la reacţii ex-
treme de stres chiar dacă au 
depăşit situaţia şi au renunţat 
la mecanismele de supra-
vieţuire psihologică folosite 
anterior;

• descoperă că a vorbi despre 
experienţa lor înseamnă a o 
retrăi; şi

• cred că serviciile de asistenţă 
(sau statutul de imigrant) de-
pind de contribuţia lor şi de 
aceea sînt de acord să acorde 
interviul, pe care în alte condi-
ţii l-ar fi refuzat.

Din multe dintre aceste motive, 
agenţiile de oferire a serviciilor 
de asistenţă femeilor traficate 
deseori resping solicitările (ve-
nite din partea jurnaliştilor, cer-
cetătorilor şi a altor profesionişti) 
de a intervieva femeile aflate în 
grija lor.

Cu toate acestea, nu putem pre-
supune că toate femeile care au 
fost traficate sînt traumatizate, se 
consideră victime, detestă per-
soanele care le-au ţinut în cap-
tivitate sau doresc să evadeze. 
Multe dintre femei se află în cir-
cumstanţe echivoce, în care pot 
încerca sentimente contradictorii 
şi ambivalente. Spre exemplu:

• Nu este ieşit din comun pen-
tru femei să aibă o relaţie 
intimă cu cineva din reţeaua 
de trafic sau cu cineva care are 
legături cu această reţea, sau 
să dea dovadă de loialitate, 
recunoştinţă sau cel puţin de-
pendenţă de o persoană core-
lată stării sale de „captivitate”. 

• Multe dintre femei nu se percep 
ca fiind „traficate” (potrivit defi-
niţiei ONU şi altor definiţii) şi nu 
doresc să fie tratate ca victime. 
Ele îşi pot considera experienţa 
drept consecinţă a unei decizii 
proaste pentru care ele sînt / au 
fost obligate să îndeplinească 
condiţiile contractului. Unele 
femei îşi pot aprecia situaţia ca 
fiind temporară, pe parcursul 
căreia ele intenţionează să cîş-
tige suficienţi bani pentru a-şi 
achita datoria şi pentru a se în-
treţine pe ele însele sau familia 
de acasă.

• Femeile pot să nu-şi percea-
pă cadrul de muncă ca fiind 
abuziv sau similar sclaviei şi 
ar putea să nu fie deranjate 
de natura muncii lor, dar mai 
mult să obiecteze în privinţa 
relaţiilor exploatatoare. 

Aceste circumstanţe pot compli-
ca contactarea femeii, cîştigarea 
încrederii şi cooperării ei, obţi-
nerea răspunsurilor veridice şi 
înţelegerea deplină a deciziilor şi 
a reacţiilor ei.

Aplicarea procedurilor corespun-
zătoare de siguranţă şi de etică 
oferă avantaje atît respondentei, 
cît şi persoanei care realizează in-
terviul. Dacă sînt abordate într-o 
manieră sensibilă şi lipsită de pre-
judecăţi, multe dintre femei ac-
ceptă să-şi împărtăşească istoria. 

De asemenea, cu cît este mai 
mare respectul pe care îl simte 
femeia şi cu cît ea simte că bunăs-
tarea ei constituie o prioritate, cu 
atît mai mare este probabilitatea 
expunerii de către ea a detaliilor 
veridice şi intime ale experienţei 
prin care a trecut. Factorii care 
afectează bunăstarea şi securi-
tatea femeii care a fost traficată 
sînt aceiaşi care afectează expu-
nerea istoriei ei.

Factorii care afectează 
starea şi securitatea 

femeii traficate 
sînt aceiaşi factori 
care determină şi 

mărturisirile ei.



RECOMANDĂRI ETICE ŞI DE SIGURANŢĂ ALE OMS PENTRU REALIZAREA INTERVIURILOR CU FEMEILE TRAFICATE

4

RECOMANDĂRI ETICE ŞI DE SIGURANŢĂ ALE OMS PENTRU REALIZAREA INTERVIURILOR CU FEMEILE TRAFICATE

5

ZECE PRINCIPII CĂLĂUZITOARE PENTRU DESFĂŞURAREA ETICĂ
ŞI ÎN SIGURANŢĂ A INTERVIURILOR CU FEMEILE CARE AU FOST TRAFICATE 

1. NU DĂUNAŢI 
Pînă la apariţia probelor contrare trataţi fiecare femeie şi situaţie ca şi cînd probabilitatea 
survenirii unui prejudiciu ar fi extrem de înaltă. Nu vă implicaţi într-un interviu care va în-
răutăţi situaţia femeii pe termen scurt sau pe un termen mai lung.

2. STUDIAŢI SUBIECTUL ŞI EVALUAŢI RISCURILE
Aflaţi riscurile asociate traficului şi cazului fiecărei femei înainte de începerea interviului.

3. PREGĂTIŢI INFORMAŢIA DE REFERIRE: NU DAŢI SFATURI ŞI NU FACEŢI PROMISIUNI 
PE CARE NU LE PUTEŢI ÎNDEPLINI
Fiţi pregătit să oferiţi informaţii în limba maternă a femeii şi în limba locală (dacă diferă) 
despre asistenţa juridică, medicală, cazare şi asistenţa socială, precum şi despre serviciile de 
securitate, iar dacă este necesar – să acordaţi asistenţă prin referire.

4. SELECTAŢI ŞI PREGĂTIŢI ADECVAT TRANSLATORII ŞI ALŢI COLABORATORI
Cîntăriţi riscurile şi beneficiile asociate antrenării translatorilor, colaboratorilor sau a altor 
persoane şi elaboraţi metode adecvate pentru selectarea şi pregătirea lor.

5. ASIGURAŢI ANONIMATUL ŞI CONFIDENŢIALITATEA
Protejaţi identitatea respondentei şi respectaţi confidenţialitatea pe parcursul întregului 
interviu – din momentul contactării femeii pînă în momentul publicării detaliilor despre 
cazul ei.

6. OBŢINEŢI CONSIMŢĂMÎNTUL INTERVIEVATEI
Asiguraţi-vă că fiecare respondentă înţelege clar conţinutul şi scopul interviului, felul în 
care urmează a fi utilizată informaţia, dreptul ei de a nu răspunde la întrebări, dreptul ei de 
a pune capăt interviului în orice moment şi dreptul ei de a impune restricţii asupra modali-
tăţii de utilizare a informaţiei. 

7. ASCULTAŢI ŞI RESPECTAŢI APRECIEREA FĂCUTĂ DE FEMEIE A SITUAŢIEI SALE 
ŞI A RISCURILOR CARE PERICLITEAZĂ SIGURANŢA EI
Fiţi conştient de faptul că fiecare femeie va avea preocupări diferite şi că felul în care ea le 
percepe poate fi diferit de felul în care alte persoane le-ar putea aprecia.

8. NU SUPUNEŢI FEMEIA TRAUMEI REPETATE
Nu puneţi întrebări cu scop de a provoca un răspuns cu încărcătură emoţională, fiţi pregătit 
să reacţionaţi la suferinţa femeii şi să-i puneţi în valoare punctele forte. 

9. FIŢI PREGĂTIT PENTRU O INTERVENŢIE DE URGENŢĂ
Fiţi pregătit să acţionaţi dacă femeia susţine că este ameninţată de un pericol iminent.

10. OFERIŢI INFORMAŢIA COLECTATĂ SPRE O UTILIZARE REUŞITĂ
Folosiţi informaţia într-o manieră care este de folos femeii în mod individual sau care avan-
sează dezvoltarea bunelor strategii şi intervenţii pentru femeile traficate în general.
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1. NU DĂUNAŢI 
Pînă la apariţia probelor contrare trataţi fiecare femeie şi 
situaţie ca şi cînd probabilitatea survenirii unui prejudi-
ciu ar fi extrem de înaltă. Nu vă implicaţi într-un interviu 
care va înrăutăţi situaţia femeii pe termen scurt sau pe un 
termen mai lung.

1.1 DECIZIA DE A REALIZA INTERVIUL
Primul principiu al majorităţii recomandărilor etice este „nu dăunaţi”. 
Date fiind riscurile extreme asociate traficului, importanţa acestei re-
guli fundamentale nu este niciodată exagerată.

Riscuri
Femeile care se află la moment în situaţia de trafic, sînt în proces de a o 
depăşi sau deja au depăşit-o sînt vulnerabile la daune, la fel ca şi familia 
sau prietenii lor. Gradul şi durata pericolului fizic şi traumei psihologice 
ale unor persoane nu sînt întotdeauna evidente. În unele cazuri, riscu-
rile pot fi evidente pentru persoana care realizează interviul. Alteori, 
pericolele pot să nu fie identificate nici măcar de intervievată.

Recomandări
Dacă există riscul ca solicitarea de a desfăşura interviul sau însuşi in-
terviul să provoace daune sau să afecteze siguranţa şi sănătatea psihi-
că a femeii, interviul nu trebuie realizat.

Înainte de a solicita interviul, persoana care îl va efectua trebuie să 
evalueze riscurile. Acest lucru presupune aprecierea felului în care alte 
persoane vor percepe interviul (traficanţii, alte femei, familia, comuni-
tatea), dacă există persoane care s-ar opune desfăşurării interviului în 
cazul în care ar afla despre el sau dacă femeia se va simţi obligată să 
participe la această măsură. Este important de estimat dacă întîlnirea 
respectivă ar putea provoca acţiuni de violenţă, probleme de imigra-
re, pierderea salariului, impunerea amenzilor la locul de muncă sau 
alte aşa-zise penalităţi proprii unui asemenea cadru exploatator. 

Este necesar de evaluat în măsura posibilităţilor starea psihologică a 
femeii şi efectele pe care le poate avea interviul. Deseori femeile, în-
deosebi cele care au evadat recent, se află într-o stare de criză emo-
ţională. Realizarea interviului cu o femeie care se află într-o asemenea 
stare nu este potrivită. Este foarte important ca femeia să deţină con-
trolul deplin al facultăţilor sale la momentul solicitării interviului şi ca 
pe durata lui ea să controleze situaţia.

Odată stabilit contactul, urmează a fi discutate îngrijorările şi temerile 
femeii (nu doar cu simpla întrebare: „e în regulă dacă facem interviul?”). 
Aprecierea siguranţei proprii este extrem de importantă, şi totuşi exis-
tă unele situaţii în care nici măcar ea nu este conştientă de problemele 
care pot apărea dacă va consimţi să fie intervievată. Potrivit standarde-

O femeie aflată într-un 
penitenciar din ţara 

de destinaţie vorbise 
cu reprezentantul 

unui ONG şi fusese de 
acord să ofere probe 

împotriva traficanţilor 
ei, după care a găsit un 

bilet pe patul din celula 
sa cu ameninţări cu 

moartea la adresa sa şi 
a vieţii copiilor săi aflaţi 

în ţara de origine.

Întrebări-model care pot 
fi adresate pentru apre-
cierea securităţii:

Î: „Îţi faci griji legate de desfă-
şurarea acestui interviu?”

Î: „Crezi că dacă vorbeşti cu 
mine ţi-ai putea crea proble-
me cu persoanele care te-au 
traficat, familia, prietenii sau 
persoane care îţi acordă asis-
tenţă?”

Î: „Ai mai discutat anterior cu 
cineva (specializat în desfăşu-
rarea interviurilor)? Cum a fost 
această experienţă?”

Î: „Crezi că acesta este un mo-
ment şi un loc potrivit pentru
a discuta despre experienţa ta? 
Dacă nu, care ar fi acestea?”
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lor etice, chiar dacă femeia este de acord cu interviul, acesta nu trebuie 
efectuat dacă persoana care-l va efectua prevede probabilitatea unor 
consecinţe negative. 

2. STUDIAŢI SUBIECTUL ŞI EVALUAŢI RISCURILE
Aflaţi riscurile asociate traficului şi cazului fiecărei
femei înainte de începerea interviului.

2.1 ÎNŢELEGEREA VARIETĂŢII RISCURILOR
Există riscuri specifice pentru fiecare etapă a desfăşurării interviului, înce-
pînd cu stabilirea contactului iniţial cu femeia pînă la publicarea informaţiei 
expuse de ea. Cel mai eficient mod de a identifica riscurile înainte de iniţie-
rea interviului şi de a elabora strategii pentru protejarea femeii pe parcursul 
interviului este de a studia subiectul, situaţia locală şi, cel mai important, de a 
lucra cu organizaţiile sau persoanele competente şi cu experienţă de pe loc.

Riscuri

Represalii exercitate împotriva respondentei de către patroni, 
traficanţi, proxeneţi, reprezentanţii organelor de drept
Deoarece atît de multe dintre aspectele traficului sînt pasibile de pe-
deapsa penală (cum ar fi încălcările normelor de imigrare, condiţiile 
ilegale de muncă, implicarea minorilor, dependenţa datornică, violen-
ţa, răpirea), persoanele implicate în trafic nu doresc ca femeile să vor-
bească cu necunoscuţii. Cei care deţin control asupra femeii o pot inti-
mida şi îi pot aplica pedepse fizice (bătăi, viol, privaţiuni) sau sancţiuni 
financiare (amenzi pentru „neascultare” sau mărirea datoriei) pentru 
a o descuraja să contacteze cu alte persoane. Ei pot să-i impună ore 
suplimentare de muncă sau să o priveze de „privilegiile” ei, de timpul 
liber, să-i reducă orele de somn, alimentaţia. Abuzul şi penalităţile pe-
depsesc nu doar pretinsa violatoare a regulilor stabilite, ci servesc ca 
avertisment şi pentru alte femei.

Nu trebuie să se prezume că dacă femeia nu mai este în situaţia de tra-
fic sau nu se mai află în ţara de destinaţie, ea este liberă de represalii. 
În majoritatea situaţiilor de trafic, agenţii cunosc sau pot descoperi cu 
uşurinţă datele personale ale femeii, domiciliul ei, familia şi prietenii. 
Chiar şi un interviu „nevinovat” poate să-i agraveze situaţia şi să facă 
imposibilă reîntoarcerea sau rămînerea ei acasă.

Represalii exercitate împotriva familiei 
sau copiilor respondentei
Sînt foarte frecvente ameninţările exercitate de traficanţi sau patroni împo-
triva familiei femeii sau a copiilor ei pentru a o putea manipula şi controla.

Ruşinea şi respingerea sau pedepsirea 
de către membrii familiei ori comunitate
Femeile nu se tem doar pentru familiile lor, multe dintre ele sînt îngrijora-
te de reacţia părinţilor, soţilor sau a altor persoane dacă ei vor afla că ele 
au lucrat, spre exemplu, în calitate de prostituate sau că au fost abuzate 
sexual. Nu este ieşit din comun faptul ca părinţii, fraţii/surorile sau soţii să 
le condamne, să le pedepsească fizic sau să le alunge pentru ceea ce li s-a 

Este important să se 
lucreze cu organizaţiile 
sau persoanele 
profesioniste şi cu 
experienţă de pe loc.

Categorii utile de grupuri şi 
literatură care urmează a fi 
consultate înainte de inter-
vievarea femeii traficate: 

 Centrele pentru migraţie, 
refugiaţi, solicitanţi de azil, 
serviciile de asistenţă imi-
graţională, asistenţă socială 
sau juridică pentru migranţi 
şi refugiaţi;

 Centrele de angajare şi 
promovare a drepturilor de 
muncă ale migranţilor;

 Grupurile lucrătorilor din 
industria sexului şi asistenţă 
(ocrotirea sănătăţii, promo-
varea drepturilor, asistenţa 
grupurilor neajutorate, 
sindicatele lucrătorilor din 
industria sexului);

 Grupurile ce luptă cu violen-
ţa împotriva femeilor, pentru 
promovarea drepturilor fe-
meilor, centrele de violenţă 
domestică, adăposturile, 
consilierii de criză, psihologi;

 Grupurile pentru promova-
rea drepturilor omului;

 Experţi în domeniul torturii 
şi al violenţei;

 Reprezentanţii organelor de 
drept;

 Grupurile etnice specifice 
sau centrele culturale şi
literare;

 Organizaţii internaţionale 
(Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie; Biroul Înaltu-
lui Comisar pentru Drepturile 
Omului al ONU, Organizaţia 
Mondială a Muncii);

 Instituţii academice care ac-
tivează în domeniul migra-
ţiei, traficului, drepturilor
de muncă sau ale femeilor.
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întîmplat. Apropierea de o femeie la ea acasă pentru a-i solicita un inter-
viu, dacă nu este făcută cu discreţie, poate să prejudicieze în mod irepara-
bil relaţiile ei familiale. Femeile sînt de asemenea îngrijorate de faptul că 
familiile lor vor descoperi că ele nu au obţinut cîştigul scontat sau că ele 
au fugit fără să întoarcă datoria, provocînd prin aceasta reprobarea lor.

Identificarea de către autorităţile străine
Multe dintre femei călătoresc ilegal, documentele le sînt confiscate de 
către traficanţi, iar statutul lor juridic este incert. De frica arestului sau 
a deportării, ele ezită foarte mult cînd vorbesc cu persoane necunos-
cute. Pentru multe dintre femeile traficate, experienţa cu autorităţile 
corupte de acasă le sporeşte lipsa de încredere în colaboratorii poliţiei 
şi în orice alţi funcţionari în general. În multe ţări, în care prostituţia nu 
este legalizată, femeile care lucrează în industria sexului se tem – şi pe 
bună dreptate – de pedeapsa cu închisoarea. Aceste temeri sînt su-
plimentate de avertismentele traficanţilor despre complicitatea auto-
rităţilor, despre cum acestea le vor dăuna, le vor aresta şi le vor împie-
dica să se mai întoarcă vreodată acasă sau, dimpotrivă, le vor trimite 
forţat acasă. În unele localităţi în care funcţionarii de stat într-adevăr 
sînt complicii traficanţilor, aceştia folosesc arestul ca o modalitate de a 
priva femeile de cîştigul lor sau de a le re-vinde ori re-trafica.

Represaliile exercitate de către autorităţile 
din ţara de origine
Funcţionarii din ţara de origine a femeii, uneori fiind chiar din satul ei 
de baştină, pot fi complici la procesul de trafic. Funcţionarii corupţi se 
pot afla în ţara de origine a femeii sau pot lucra în cadrul ambasadelor 
şi consulatelor din ţările de destinaţie.

Trădarea colegilor de la locul de muncă, a persoanelor cu 
care locuiesc împreună sau a membrilor comunităţii
Nu este adevărată presupunerea că femeile aflate în aceeaşi situaţie 
sau care provin din aceeaşi comunitate au încredere reciprocă. Deşi 
femeile care lucrează sau locuiesc împreună pot fi legate prin relaţii de 
prietenie puternică, există şi cazuri cînd ele ascund resentimente, pro-
fită financiar, cîştigă respectul sau privilegii suplimentare de la patroni, 
traficanţi sau alte persoane prin divulgarea informaţiilor despre o altă 
femeie. Analogic, femeile care locuiesc în acelaşi azil pot fi răuvoitoare, 
pot unelti răzbunări una împotriva alteia şi pot utiliza informaţiile în 
mod dăunător. Au fost şi cazuri în care femeile menţineau legături cu 
traficanţii pentru a le transmite informaţii despre o altă femeie. Chiar şi 
femeile care au revenit acasă riscă să fie văzute discutînd cu persoane 
necunoscute de către indivizii implicaţi în reţeaua de trafic.

Minciuni pe seama vîrstei
Nu este neobişnuit pentru fetele minore să mintă despre vîrsta lor, 
deseori făcînd-o chiar la indicaţia traficantului. Intervievarea mino-
relor ridică considerente suplimentare de ordin etic şi, uneori, atrage 
anumite obligaţii impuse de lege pentru persoana care desfăşoară 
interviul. Intervievatorii trebuie să se familiarizeze cu cerinţele legale 
locale referitoare la denunţarea cazurilor de abuz asupra minorilor. De 
asemenea, aceştia şi-ar putea dori să identifice resursele şi serviciile 
experimentate în domeniul asistenţei minorilor.

Femeile traficate 
deseori mărturisesc 

despre mituirea 
funcţionarilor locali de 

către traficanţii lor. Una 
dintre victime a relatat 

chiar despre faptul că 
ea şi traficantul ei au 

fost transportaţi peste 
frontieră de către poliţie 
într-o maşină de poliţie.

Atunci cînd femeile 
traficate erau transmise 

înapoi autorităţilor 
dintr-un stat african, 

acestea obişnuiau 
să le arate feţele la 

televizor şi la ştiri ca o 
strategie de informare 

a publicului despre 
fenomenul de trafic. 

Ulterior, multe dintre 
victimele expuse în 

acest mod erau ruşinate 
şi respinse de familiile şi 

comunităţile
în care trăiau.

Într-o ţară din Orientul 
Mijlociu, trei femei din 

Europa de Est au evadat 
dintr-un club şi s-au 

adresat autorităţilor 
pentru ajutor. Poliţia 
le-a spus femeilor că 

ei nu le pot ajuta şi le-
a trimis la gara auto 
ca să plece din oraş. 

Ajunse la gară, femeile 
au fost întîmpinate de 

traficanţii lor iniţiali.
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Loialitatea şi dependenţa de agenţi, patroni, prietenii-pro-
xeneţi sau de alte persoane din reţea
Unele femei sînt loiale agenţilor sau patronilor lor, care de asemenea pot 
fi şi prietenii, soţii ori membrii familiilor lor. Pentru un străin, aceste sen-
timente pot părea inexplicabile, doar dacă nu este înţeleasă izolarea sis-
tematică şi dependenţa care sînt elementele cheie ale coerciţiei utilizate 
de infractori. În multe cazuri, actele de violenţă sau de cruzime alternea-
ză cu gesturi de bunătate şi compasiune. Aceste relaţii pot fi înşelătoare. 
Femeia poate să se simtă îngrijită, iar inegalitatea forţelor ar putea să o 
convingă că cea mai bună speranţă a sa pentru viitor – cea de a supravie-
ţuiri – se află în mîinile celui care o maltratează şi exploatează.

2.2 ETAPELE PROCESULUI DE INTERVIEVARE:
RISCURI ŞI RECOMANDĂRI 

Fiecare etapă a procesului de intervievare poate crea riscuri pentru 
respondentă. Acestea trebuie identificate, evaluate, urmînd a fi luate 
măsurile de securitate corespunzătoare.

Etapa întîi: stabilirea contactului iniţial

Riscuri
Simpla apropiere de femeia aflată în situaţia de trafic, punîndu-i între-
bări sau rugînd-o să vorbească cu o anumită femeie, poate crea riscuri 
pentru ea deoarece ar ridica îndoieli referitoare la loialitatea sa. Femei-
le sînt rareori lăsate nesupravegheate. Chiar şi acelea care sînt aparent 
singure, de regulă sînt urmărite (proxenetul sau patronul se află la o 
distanţă de la care se pot face observaţii sau se poate auzi discuţia, sau 
există o cameră video ascunsă).

În mod similar, atunci cînd cineva intră în sat şi vizitează o anumită 
femeie ori familia unei femei care migrase sau care este bănuită (sau 
despre care se ştie) că a fost traficată, poate crea probleme pentru fe-
meia respectivă sau pentru familia ei.

Recomandări

• Cel mai sigur mod de a stabili un contact cu o femeie care a fost trafi-
cată este de a sta de vorbă cu ea după ce devine clar cu certitudine că 
ea a depăşit situaţia de trafic. Deseori, mijloacele cele mai eficiente şi 
sigure de comunicare se realizează prin intermediul unei organizaţii 
locale pe care ea o cunoaşte şi în care are încredere – grupurile de 
prestare a serviciilor sociale, adăposturile sau locurile de refugiu.

• Cu cît este mai lungă perioada dintre contactul femeii cu traficanţii 
şi momentul efectuării interviului, cu atît este mai mare probabilita-
tea că ea va accepta şi se va simţi în siguranţă să povestească detalii 
din experienţa sa.

• Dacă este necesar de contactat o femeie care manifestă un ata-
şament clar faţă de traficanţi sau patroni, cel mai bine este să se 
încerce identificarea organizaţiilor locale în care ea are încredere 
(serviciile de asistenţă medicală a păturilor vulnerabile sau de 
asistenţă socială). Dacă este imposibilă stabilirea contactului prin 

O fată de cincisprezece 
ani din România a 
fost traficată dintr-
un penitenciar din 
Albania, unde era 
deţinută pentru posesia 
documentelor italiene 
false. După ce a lucrat 
o perioadă prietenul 
ei proxenet, ea a fugit 
şi a început să lucreze 
la o saună într-o altă 
regiune a oraşului. S-a 
pus preţ pentru „capul“ 
ei. Pentru a cîştiga 
simpatia prietenului 
său, una dintre colegele 
de la noul loc de lucru 
al fetei i-a dezvăluit 
acestuia locul ei de 
aflare. În consecinţă, 
fata a fost răpită în 
plină zi chiar în faţa 
colegelor ei.
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intermediul unui grup local de încredere, atunci este necesară o 
perioadă mai îndelungată de observare a obişnuinţelor femeii pen-
tru a putea aprecia riscurile stabilirii contactului cu ea (adică, cine o 
însoţeşte, cine o supraveghează).

Merită să menţionăm că în unele ţări în care industria sexului este ignora-
tă sau tolerată – sau în care colaboratorii poliţiei, funcţionarii publici sau 
alte persoane care au profituri permanente – proprietarii de bordeluri, 
proxeneţii şi alte persoane care deţin control se pot opune desfăşurării 
interviului. Acest lucru este valabil în special atunci cînd persoanele care 
deţin controlul înţeleg că ar putea exista unele beneficii pentru femeia 
care, la rîndul său, le aduce lor profit, cum ar fi oferirea prezervativelor 
gratuite, informaţiilor despre îngrijirea sănătăţii, medicamentelor, servi-
ciilor medicale gratuite etc. Interviurile cu femeile traficate sau cu femei-
le aservite în unele ţări au devenit un lucru de rutină, fiind foarte sigure. 
În mod alternativ, „patronii” pot permite desfăşurarea unui interviu pur şi 
simplu pentru că sînt siguri că femeile nu vor avea curajul să vorbească 
deschis. Este important de înţeles în ce mod va fi percepută prezenţa 
persoanelor străine care adresează întrebări, înainte de a avea siguranţa 
deplină privind realizarea interviurilor în asemenea împrejurări.

Pentru a evita riscul expunerii femeii, intervievatorul ar putea spune că 
interviul este pe o temă mai neutră, cum ar fi cea a sănătăţii. Acest lucru 
permite femeii să se simtă în siguranţă atunci cînd explică altor persoane 
tema conversaţiei pe care o poartă. Atunci cînd respondenta şi persoana 
care desfăşoară interviul rămîn singuri, trebuie oferită informaţia detalia-
tă despre adevărata temă a interviului, ca parte a obţinerii consimţămîn-
tului (a se vedea Secţiunea 6. Obţineţi consimţămîntul intervievatei).

La solicitarea unui interviu cu o femeie aflată în detenţie, nu sîntem în 
drept să presupunem că ea este liberă de represalii din partea autorităţi-
lor, a altor deţinuţi sau traficanţi. Chiar dacă interviul se desfăşoară într-o 
ambianţă retrasă, se poate întîmpla ca femeile să nu se simtă în largul lor, 
ulterior ele putînd fi hărţuite sau forţate să dezvăluie cele discutate.

Etapa a doua: identificarea timpului 
şi a locului desfăşurării interviului

Riscuri
Atunci cînd o femeie aflată în trafic se întîlneşte cu o persoană necunos-
cută, ea poate fi supravegheată, urmărită sau ascultată. În unele cazuri, 
la locul de muncă sau de trai al femeii sînt instalate camere video. Chiar 
şi femeile care nu sînt supravegheate în mod sistematic deseori ezită să 
spună adevărul, ele presupunînd faptul că cele spuse ar putea deveni cu-
noscute şi folosite împotriva lor sau împotriva membrilor familiilor lor.

Analogic, o femeie care se află într-un adăpost sau chiar acasă şi-ar pu-
tea face griji întemeiate despre aceea că persoanele cu care locuieşte, 
membrii familiei, vecinii sau alte persoane ar putea auzi informaţii ne-
dorite sau care o stigmatizează. 

Recomandări
Interviurile urmează să fie desfăşurate în condiţii sigure şi private. 

Un jurnalist a venit la 
un club şi s-a întîlnit 
cu proprietarul care 
i-a explicat că toate 
femeile în acel club 

lucrau de bună-voie şi 
cîştigau salarii bune. 

Apoi proprietarul 
a selectat cîteva 

femei care urmau a 
fi intervievate şi s-a 

aşezat la o distanţă de 
la care putea asculta 
discuţia. Nu a fost de 
mirare că femeile au 

confirmat spusele lui.

O tînără care sosise 
recent la un club din 

Europa de Vest, foarte 
speriată şi într-o stare 

deplorabilă, s-a adresat 
poliţiei după ajutor. 

Poliţia a făcut un raid la 
bordel şi a arestat toate 

femeile care lucrau la 
club. În maşină, în drum 

spre secţia de poliţie, 
celelalte femei traficate 

care lucrau la club, 
înfuriate pe femeia care 

le-a ruinat şansele de 
a-şi achita datoriile, au 
bătut-o şi au zgîriat-o.
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Organizaţiile neguvernamentale sau serviciile de asistenţă socială de-
seori se numără printre opţiunile sigure. Interviurile nu vor fi desfăşura-
te în încăperi în care pot să intre alte persoane, sau în care pot avea loc 
întreruperi. Acest lucru o va face pe intervievată să nu se simtă în largul 
ei. Interviurile desfăşurate în prezenţa copiilor pot provoca traume şi pot 
duce la faptul că spusele femeii vor fi repetate faţă de alte persoane.

Înainte şi pe parcursul interviului, femeia trebuie să aibă libertatea de a re-
programa (sau de a schimba locul pentru) desfăşurarea interviului pentru 
o altă dată (sau un alt loc), mai sigur sau mai convenabil pentru ea.

Agenda încărcată nu este potrivită pentru un interviu cu o femeie tra-
ficată, şi îl poate supune pe intervievator la anumite riscuri. De aseme-
nea, interviurile nu pot să dureze prea mult sau să fie prea epuizante 
emoţional. Cu cît femeia se simte mai liberă, cu atît este mai mare pro-
babilitatea ca ea să împărtăşească informaţii valoroase. Este o idee bună 
încercarea de a clarifica de la bun început de cît timp dispune intervie-
vata şi cît de flexibil este programul ei, deoarece femeile care se află sub 
controlul patronilor sau al traficanţilor ar fi putut oferi explicaţii alterna-
tive despre locul aflării lor, iar întîrzierile le-ar putea aduce necazuri.

Etapa a treia: desfăşurarea interviului 

Veniţi pregătit(ă) să ascultaţi,
lăsînd la o parte ideile preconcepute 

Riscuri
Intervievatorii, care au anumite idei sau păreri preconcepute despre 
experienţa femeii, despre reacţiile ei la cele ce i s-au întîmplat, sau des-
pre personalitatea ei, vor trece cu vederea detalii importante şi nu vor 
observa caracterul unic al experienţei intervievatei.

Recomandări
Deşi este important să-şi pregătească din timp unele întrebări, cea 
mai corectă descriere a experienţei femeii obţin acei intervievatori 
care sînt mai receptivi şi nu au o structură deja pregătită. Aceasta 
depinde de receptivitatea şi abilitatea intervievatorului de a asculta 
şi a interpreta. De exemplu, deşi intervievatorul trebuie să manifeste 
înţelegere şi grijă, exprimarea milei sau a compasiunii uneori poate fi 
inadecvată şi nedorită, deoarece multe dintre femei nu doresc să fie 
tratate ca victime.

Depistaţi situaţia cînd femeia se simte în pericol

Riscuri
Cursul evenimentelor se poate schimba brusc chiar pe parcursul des-
făşurării interviului. Aceste schimbări pot crea riscuri fizice şi psiholo-
gice pentru femeie.

O femeie traficată 
care fusese violată 
de un colaborator de 
poliţie a fost silită să 
dea declaraţii la sediul 
secţiei de poliţie într-un 
birou cu uşa deschisă, 
pe lîngă care treceau 
oamenii. Pe toată 
durata interviului
ea se temea că va 
fi recunoscută de 
colaboratorul 
care o violase.
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Chiar şi atunci cînd condiţiile iniţiale stabilite pentru interviu sînt ac-
ceptabile, respondenta poate începe să se simtă nesigur sau incomod 
în orice moment pe parcursul interviului. Este important să observăm 
aceşti indicii, deoarece atît situaţia de interviu poate deveni periculoa-
să, cît şi de faptul că disconfortul femeii deseori este un semnal că ea 
nu este dispusă sau nu este în stare să spună adevărul pînă la capăt.

Întîmplările şi tematica discuţiilor care pot schimba natura in-
terviului includ:

• intrarea în încăpere a unei persoane sau persoanele care trec pe alături;

• întrebările care trezesc suspiciuni sau nervozitate în legătură cu in-
tenţiile intervievatorului, cum ar fi solicitarea unor nume şi adrese 
concrete sau întrebări legate de familia sau vîrsta ei;

• pierderea încrederii sau manifestarea anxietăţii de către intervievator.

Recomandări
Este importantă urmărirea indiciilor care semnalează că respondenta 
nu se mai simte confortabil sau doreşte să pună capăt discuţiei. Dacă 
există deosebiri evidente în comportamentul ei sau în modul în care 
ea răspunde la întrebări, luaţi în considerare posibilitatea ca un anu-
mit lucru pe parcursul interviului să fi determinat această schimbare a 
dispoziţiei sau a disponibilităţii sale de a conversa.

Fiţi pregătit(ă) să schimbaţi subiectul discuţiei, să faceţi o întrerupere 
sau să încheiaţi această întîlnire dacă circumstanţele interviului devin 
nesigure, dacă este întreruptă intimitatea discuţiei sau dacă femeia ori 
translatorul semnalează prezenţa unei probleme.

Dacă folosiţi chestionare sau recomandări pentru derularea interviu-
lui, puteţi utiliza un scurt chestionar pe o altă temă – de pildă, legat 
de sănătate, tradiţii culturale sau gender – care pot fi aduse în discu-
ţie dacă apare o asemenea necesitate. După care, subiectul poate fi 
schimbat rapid pe o temă necontroversată. Respondenta trebuie să 
fie informată despre această tactică chiar de la începutul interviului, 
precum şi despre tematica chestionarului de diversificare, astfel încît 
să fie pregătită să răspundă la diversitatea de întrebări sau să schimbe 
subiectul dacă la un moment dat ceva o deranjează.

Etapa a patra: sfîrşitul interviului 

Încheiaţi interviul într-o manieră pozitivă

Riscuri
Traficul poate provoca un şir de reacţii emoţionale şi psihologice pu-
ternice. După discutarea experienţei pe care au trăit-o, unele femei se 
vor simţi uşurate pentru că au vorbit despre aceasta, în timp ce altele 
se vor simţi şi mai prost, vor considera şi mai tristă situaţia lor şi viitorul 
care le aşteaptă. Este important să nu lăsaţi femeia să se simtă ruşinată 
sau disperată.

Fiţi pregătit să 
schimbaţi subiectul 

discuţiei, să faceţi 
o întrerupere de 

urgenţă sau să 
încheiaţi întîlnirea, 

dacă circumstanţele 
interviului devin 

incerte, dacă este 
întreruptă intimitatea 

discuţiei sau dacă 
femeia ori translatorul 

semnalează prezenţa 
unei probleme.
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Recomandări
Dacă este posibil, interviurile trebuie să se încheie într-o manieră 
pozitivă.10 Persoana care realizează interviul poate să-i reamintească 
femeii despre faptul cît de bine s-a descurcat în circumstanţe atît de 
dificile, folosind exemple concrete din istoria ei şi să-i spună că infor-
maţia oferită de ea va fi folosită pentru a ajuta alte persoane.

Pentru respondentele care deja se află în grija profesioniştilor sau pen-
tru cele care au nevoie de asistenţă ulterioară, intervievatorii trebuie 
să ofere informaţii de referire (a se vedea secţiunea 3 în continuare) 
şi să le spună că aceste servicii stau la dispoziţia lor în orice moment 
atunci cînd se vor simţi pregătite să apeleze la ele.

3. PREGĂTIŢI INFORMAŢIA DE REFERIRE: NU DAŢI
SFATURI ŞI NU FACEŢI PROMISIUNI PE CARE NU
LE PUTEŢI ÎNDEPLINI
Fiţi pregătit să oferiţi informaţii în limba maternă a feme-
ii şi în limba locală (dacă diferă) despre asistenţa juridică, 
medicală, cazare şi asistenţa socială, precum şi despre 
serviciile de securitate, iar dacă este necesar – să acordaţi 
asistenţă prin referire.

3.1 IDENTIFICAREA RESURSELOR DISPONIBILE
ŞI A SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ 

Riscuri 
Femeile traficate rareori au posibilitatea să acceseze informaţia care 
le poate fi de folos pentru sănătatea sau siguranţa lor. Lucrînd cu per-
soane extrem de dezavantajate, cel care realizează interviul este res-
ponsabil atît de colectarea informaţiei, cît şi de oferirea ei. Situaţia de 
interviu este o bună posibilitate pentru femeie de a obţine informaţii. 
Aceste informaţii pot fi de un real folos şi constituie o responsabilitate 
importantă a intervievatorului.

Recomandări
Fiţi „resurse de-a gata”. Intervievatorul poate furniza informaţie des-
pre surse vitale de asistenţă, sporind simultan nivelul de încredere al 
femeii.

Femeia poate fi încurajată să ceară ajutor prin asigurarea ei că ea nu 
poartă nici o vină sau răspundere pentru cele ce i s-au întîmplat.

Informaţia trebuie prezentată concis şi clar. Intervievatorul trebuie să 
se asigure să femeia a înţeles informaţia şi să o întrebe dacă are între-
bări. Dacă circumstanţele sînt sigure şi adecvate, informaţia trebuie 
oferită în formă scrisă.

Frază-model de încheiere 
a discuţiei:

„Îţi mulţumesc foarte mult pen-
tru că ţi-ai făcut timp pentru 
această întîlnire şi pentru că ai 
găsit în tine forţe să-mi poves-
teşti despre experienţele tale. 
Nimeni nu merită să fie tratat aşa 
cum ai fost tratată tu, iar tu eşti o 
femeie foarte puternică şi cura-
joasă pentru că ai reuşit să supra-
vieţuieşti acestor abuzuri”.
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3.2 STABILIREA CONTACTELOR ŞI CUNOAŞTEREA 
ORGANIZAŢIILOR DE PE LISTA DE REFERIRE 

Riscuri
Multe organizaţii nu vor fi dispuse sau capabile să ofere informaţia co-
respunzătoare sau asistenţă femeilor care au fost traficate.

Recomandări
Înainte de a include o organizaţie în lista de referire, intervievatorul 
trebuie să verifice dacă serviciile organizaţiei respective sînt legitime 
şi adecvate. Înainte de a începe interviul, persoana responsabilă de 
desfăşurarea lui trebuie să discute cu potenţialii furnizori de servicii 
pentru a identifica cît de bine vor reuşi aceştia să satisfacă necesităţile 
femeii traficate.

Persoana care face interviul trebuie să înştiinţeze organizaţia despre 
faptul că informaţia de contact a acesteia poate fi pusă la dispoziţia 
femeii traficate.

În localităţile în care nu există servicii de asistenţă se cere să fiţi inven-
tivi şi să identificaţi organizaţiile corelate care sînt receptive şi dispuse 
să ofere diverse servicii femeilor care au nevoie de ele. Ele ar putea să 
aibă nevoie să fie informate despre natura problemei traficului şi des-
pre tipurile de asistenţă care le-ar putea fi solicitată.

3.3 PĂSTRAREA DISCREŢIEI ŞI OFERIREA
INFORMAŢIEI DE REFERIRE 

Riscuri
Dacă informaţia de referire este transmisă femeii, ea ar putea fi ame-
ninţată de pericole din partea proxeneţilor, agenţilor sau patronilor 
sau, dacă este acasă, ar putea avea probleme cu membrii familiei.

Recomandări
Este utilă păstrarea informaţiei de contact pentru serviciile de referire 
scrise pe un mic cartonaş, astfel încît femeia să-l poată lua cu ea după 
interviu şi să-l poată ascunde pînă se va hotărî să apeleze sau pînă va 
avea nevoie de ea. Informaţia trebuie să fie prezentată în limba ma-
ternă a femeii şi în limba locală în caz că diferă, astfel încît ea să poată 
obţine asistenţă atunci cînd va lua legătura cu serviciul dat. În măsura 
posibilităţilor, trebuie de oferit informaţii despre mai multe tipuri de 
servicii. Pe cartonaş pot fi înscrise adrese şi numere de telefon, fără a 
se menţiona ale cui sînt. Unele femei ar putea să nu accepte cartona-
şul sau informaţia.

Resursele utile ce pot fi 
de folos femeilor care au 
fost traficate includ infor-
maţii de contact despre:

 Organizaţiile locale speciali-
zate în lucrul cu femeile tra-
ficate, inclusiv orele şi proce-
dura de luare a legăturii;

 Organizaţiile specializate în 
lucrul cu femeile traficate în 
ţările de origine corespun-
zătoare;

 Servicii medicale gratuite 
(medicină generală, sănă-
tatea reproductivă, servicii 
de spitalizare şi psihiatrice, 
dacă sînt disponibile);

 Surse de consultanţă cu pri-
vire la servicii locative sau 
alte servicii sociale;

 Servicii de asistenţă juridică 
/ consultanţă în domeniul 
imigrării;

 Ambasadele;

 Serviciile de adăpost;

 Bisericile locale / organiza-
ţiile de sprijin comunitar;

 Centrele de studiere a limbi-
lor;

 Organizaţiile neguverna-
mentale din ţara de origine 
a femeii.
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4. SELECTAŢI ŞI PREGĂTIŢI ADECVAT TRANSLATORII ŞI 
ALŢI COLABORATORI
Cîntăriţi riscurile şi beneficiile asociate antrenării transla-
torilor, colaboratorilor sau a altor persoane şi elaboraţi 
metode adecvate pentru selectarea şi pregătirea lor.

4.1 APRECIEREA RISCURILOR ŞI BENEFICIILOR
LUCRULUI CU TRANSLATORII ŞI CU ALTE PERSOANE

Riscuri
Implicarea altor persoane, precum translatorii sau angajarea persoanelor 
specializate în interviuri pentru a asista la desfăşurarea interviului sau pen-
tru a prelucra informaţia confidenţială creează riscuri în cazul în care aceste 
persoane nu sînt selectate atent. Este necesar să vă asiguraţi că aceste per-
soane nu au legături cu nici un fel de agenţi de trafic şi să apreciaţi dacă ele 
sînt pe deplin pregătite să lucreze asupra unui subiect atît de delicat.

O preocupare serioasă trebuie să apară atunci cînd colegii de lucru 
nu înţeleg pericolele legate de nerespectarea confidenţialităţii, au dat 
dovadă de neglijenţă în cadrul interviurilor sau au o atitudine lejeră 
faţă de considerentele de securitate.

Translatorii şi alţi colegi de lucru care nu apreciază importanţa adresă-
rii întrebărilor şi oferirii răspunsurilor într-o manieră sensibilă, nu pot 
facilita obţinerea unor răspunsuri complete şi sincere şi pot determina 
femeia să se simtă insultată sau traumată.

Dacă vorbesc aceeaşi limbă ca şi femeia, translatorii şi intervievatorii o 
pot face să se simtă mult mai confortabil, contribuind astfel la stabili-
rea unei relaţii de încredere. Totuşi, acest lucru ar putea avea şi efectul 
exact invers. Femeile ar putea să nu aibă încredere sau să se jeneze să 
vorbească de faţă cu o persoană din cadrul aceleiaşi comunităţi sau 
care provine din acelaşi mediu cultural. Unele femei se simt mai jenate 
să vorbească despre subiecte stigmatizante (cum ar fi acţiuni ce impli-
că sexul, abuzurile sexuale) care sînt condamnate în mediul ei cultural 
de origine de faţă cu cineva care are aceeaşi pregătire culturală şi care 
a crescut cu aceleaşi norme morale ca şi dînsa. Mai mult decît atît, 
translatorii sau alţi colaboratori care sînt mai puţin discreţi ar putea 
trata istorisirile femeii ca pe o bîrfă locală. Indiferent dacă femeia este 
intervievată în ţara ei de origine sau în ţara de destinaţie, bîrfa răs-
pîndită local se poate răspîndi foarte repede. Dacă nu este posibil de 
apreciat pregătirea translatorului şi cercul său de cunoştinţe, nu există 
nici o garanţie că informaţia nu se va scurge în locuri nedorite.

Interviurile cu femeile traficate deseori sînt limitate în timp – atît din 
motive de siguranţă, cît şi pentru starea lor emoţională. Interviurile 
prin traducere durează mai mult timp, prelungind perioada de expu-
nere a femeii la risc, precum şi perioada în care ea ar putea să retrăias-
că evenimentele dureroase prin care a trecut.

Recomandări

• Lucraţi cu un translator sau cu o persoană din cadrul organizaţiei 
locale care este familiarizat cu specificul lucrului cu femeile care au 

Ce trebuie să cunoaşteţi 
despre serviciile de refe-
rire

 Formele de susţinere pe care 
fiecare dintre ele le poate 
oferi.

 Restricţiile legate de furniza-
rea serviciului (statutul ju-
ridic al femeii, posibilităţile 
sale financiare).

 Dacă au obligaţia juridică de 
a denunţa cazurile de abuz, 
abuz asupra minorilor sau a 
migranţilor ilegali.

 Dacă au o atitudine de susţi-
nere a migranţilor, lucrători-
lor din industria sexului şi a 
altor persoane marginaliza-
te, după caz.

 Dacă pot soluţiona proble-
ma diverselor situaţii ling-
vistice sau de interpretare.

 Ce fel de informaţie solicită, 
în cazul în care nu au expe-
rienţă anterioară de lucru cu 
femeile traficate.
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trecut prin violenţă, sau cu o persoană care nu provine din co-
munitatea natală a femeii traficate, cu excepţia cazului în care 
respondenta vă sugerează contrariul.

• Întrebaţi respondenta în mod particular dacă are o prietenă sau 
colegă de încredere pe care ar prefera să o ajute pe durata inter-
viului. Asiguraţi-vă că persoana aleasă înţelege scopul interviului şi 
consimte benevol să ajute.

• Nu acceptaţi translatori voluntari necunoscuţi, deoarece ei ar putea 
să fie implicaţi în reţeaua de trafic sau ar putea avea ceva de cîştigat 
din participarea la interviu.

• „Mediatorii culturali” sau alte persoane care pot face o punte peste 
diferenţa culturală dintre intervievator şi intervievată pot facilita 
considerabil discuţiile complicate.

• Faceţi aprecierea situaţiei. Din motivele enunţate mai sus, uneori 
este mai bine de a amîna interviul, dacă posibilitatea ca acesta să 
aibă loc depinde de un translator sau de o persoană în care nu se 
poate avea încredere.

• Nu angajaţi un translator sau o persoană care are prejudecăţi sau 
care poate deveni şocată sau ofensată de informaţia dezvăluită de 
femeie. Translatorii şi alţi colaboratori trebuie informaţi pe deplin 
despre subiectul traficului şi întreaga gamă de abuzuri fizice şi se-
xuale care însoţeşte acest fenomen.

• Programaţi timpul pentru şedinţele de informare cu translatorii şi 
alţi colaboratori care pot fi afectaţi de interviu.

4.2 EXAMINAREA POSIBILITĂŢII ANGAJĂRII
UNUI BĂRBAT ÎN CALITATE DE TRANSLATOR 
SAU INTERVIEVATOR

Riscuri
În unele cazuri, cum ar fi în intervievarea femeilor implicate în indu-
stria sexului, intervievatorii-bărbaţi pot avea acces mai uşor. Totuşi, în 
multe cazuri care implică traficul, în care respondentele au fost trăda-
te, abuzate fizic sau sexual de către bărbaţi (membri ai familiei, agenţi, 
patroni, militari), acestea pot fi neîncrezătoare, se pot simţi incomod 
sau jenate să divulge detalii personale unui bărbat.

Recomandări
În circumstanţele în care este imposibil de a contacta în siguranţă o 
femeie implicată în prostituţie în afara locului ei de muncă, uneori 
poate fi util ca un bărbat să stabilească contactul iniţial, cu condiţia că 
femeia este informată despre scopul prezenţei lui.

În unele cazuri, o femeie poate să prefere să vorbească cu un bărbat, 
crezînd că o altă femeie o va condamna sau pentru că femeia traficată 
a fost abuzată sau exploatată de către o femeie. Dacă este posibil, res-
pondenta trebuie întrebată care sînt preferinţele ei. 

Într-un caz care a avut 
loc în SUA, autorităţile, 

fără să-şi dea seama, 
au folosit pe unul 

dintre traficanţi în 
calitate de translator 
pentru intervievarea 

cîtorva femei traficate 
în legătură cu pretinsa 

sinucidere a unei 
tinere fete. Bărbatul le 

spusese autorităţilor 
că el este unchiul lor. 
Cîteva luni mai tîrziu, 

după primirea unei 
scrisori anonime, 

poliţia a repetat 
interviul cu femeile, 

însă cu un translator 
neutru, şi a aflat lucruri 

absolut diferite.
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4.3 APRECIEREA SIGURANŢEI FIZICE ŞI A STĂRII 
PSIHOLOGICE A COLABORATORILOR ŞI 
PERSOANELOR CARE DESFĂŞOARĂ INTERVIUL

Riscuri
Desfăşurarea unui interviu cu o femeie traficată poate crea pericole 
pentru intervievator din partea traficanţilor sau a altor persoane im-
plicate în lucrul sau reţeaua socială a respondentei.

De asemenea, interviul cu o femeie traficată poate suscita reacţii emo-
tive la intervievator. Epuizarea emoţională sau anxietatea sînt reacţii 
obişnuite în urma ascultării istorisirilor despre abuz şi traume. Persoa-
nele care desfăşoară interviul pot fi nepregătite pentru asemenea sen-
timente şi pot avea nevoie de sprijin ca să le poată înfrunta. 

Trecutul personal al intervievatorului, în care sînt prezente elemente 
de abuz sau discriminare, poate influenţa modul în care acesta este 
afectat de istoria respondentei. Unor intervievatori ascultarea acestor 
istorii le poate resuscita amintiri puternice ale abuzurilor din trecut şi 
emoţii care le fac nu doar să sufere, dar care pot face chiar imposibilă 
desfăşurarea nepărtinitoare a interviului.

Intervievatorii pot încerca un sentiment de neajutorare, sau invers, 
pot adopta rolul de salvator. În primul caz, persoana poate evita să 
ofere ajutor, crezînd că problemele femeii sînt prea mari, iar resurse-
le sale sînt prea neînsemnate, pe cînd în al doilea caz, persoana care 
efectuează interviul poate face promisiuni nefondate.

Recomandări

• Dacă la un moment dat, înainte sau pe parcursul interviului, inter-
vievatorul sau respondenta simte că localul selectat este nesigur, 
interviul urmează a fi oprit, pînă va fi găsit un loc mai sigur. Dacă 
este posibil de a reprograma interviul, este mai bine de ales o în-
căpere diferită de cea în care a fost planificat iniţial interviul.

• Dacă intervievatorul urmează să desfăşoare interviul de unul singur 
într-un local cu pericol sporit, el trebuie să se asigure că o persoană 
de contact din exterior cunoaşte locul aflării sale, ora desfăşurării 
interviului şi ora aproximativă a încheierii interviul. Pregătirile ur-
mează a fi făcute astfel încît să se ia legătură cu persoana de contact 
din exterior atunci cînd intervievatorul părăseşte în siguranţă locul 
desfăşurării interviului. 

Un intervievator lipsit 
de experienţă care 
desfăşura interviul 
într-o limbă străină, 
prin intermediul unui 
interpret, a început să 
chicotească în timpul 
interviului. A făcut 
acest lucru nu din 
răutate, dar pentru 
că era într-o stare de 
nervozitate. Această 
reacţie a provocat 
suferinţe tinerei femei 
intervievate, pentru că 
aceasta la rîndul ei a 
crezut că intervievatorul 
rîdea de ea.
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Dacă există posibilitatea, ar fi o idee bună ca intervievatorul să aibă un 
telefon mobil. 

• Dacă femeia deţine informaţii cu caracter sensibil, care pot pune în 
pericol intervievatorul (adică detalii despre făptuitori, funcţionari, 
poliţişti corupţi), ultimul trebuie, într-o manieră tacticoasă, să o 
convingă pe femeie să nu i le comunice, sugerînd persoanele sau 
locul potrivit pentru a transmite această informaţie. 

• Intervievatorii şi interpreţii trebuie instruiţi sau informaţi despre:

– dinamica fenomenului traficului de femei;

– riscurile şi procedurile de siguranţă şi de urgenţă;

– abuzul fizic, sexual şi psihologic, coerciţia şi tortura;

– problematica de gender şi discriminare etnică, precum şi a inega-
lităţii;

– problemele şi conceptele legate de sectorul muncii care face 
parte din obiectul discuţiei în cadrul interviului, aşa ca angajarea 
în sfera serviciilor sexuale şi a prostituţiei, menajul casnic, lucrul 
la fabrică, lucrul în agricultură; şi

– terminologia locală care se referă la subiect.

• Ceea ce duce de regulă la formarea atitudinii de „blamare a victi-
mei”, deseori face parte din sistemul cultural general şi poate afecta 
capacitatea intervievatorului de a obţine de la persoana intervie-
vată mărturisiri complete, precum şi poate influenţa modul în care 
sînt date şi interpretate răspunsurile.

În consecinţă, intervievatorii trebuie să se confrunte cu propriile pre-
judecăţi, temeri şi stereotipuri referitoare la femeile care sînt:

– migrante;

– abuzate sexual;

– lucrători în industria sexului sau angajate în alte forme social 
marginalizate de prestare a muncii (cum ar fi menajul casnic, 
munca la fabrică sau în agricultură); şi 

– sărace sau dezavantajate social şi economic.

• Intervievatorii trebuie să-şi recunoască capacităţile şi limitele de a 
ajuta femeile traficate.

Pentru unii 
intervievatori 

(intervievatoare), 
ascultarea acestor 

mărturisiri le poate 
resuscita amintiri 

puternice a abuzurilor 
din trecut şi emoţii care 
nu doar îi fac să sufere, 
dar pot face imposibilă 
desfăşurarea ulterioară 

a unui interviu minuţios 
şi nepărtinitor.
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5. ASIGURAŢI ANONIMATUL ŞI CONFIDENŢIALITATEA
Protejaţi identitatea respondentei şi respectaţi confiden-
ţialitatea pe parcursul întregului interviu – din momentul 
contactării femeii pînă în momentul publicării detaliilor 
despre cazul ei.

5.1 ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII

Riscuri 
Respectarea confidenţialităţii este o condiţie esenţială pentru asigurarea 
atît a securităţii femeii traficate, cît şi a calităţii informaţiei furnizate de ea.

Recomandări

• Începeţi interviul cu explicarea măsurilor de precauţie luate pentru 
protejarea identităţii femeii şi pentru păstrarea în strictă confiden-
ţialitate a datelor ei personale. Întrebaţi-o dacă ea crede că aceste 
măsuri sînt suficiente.

• Femeile urmează sa ştie că ele nu trebuie să divulge numele lor ade-
vărat (sau că pot folosi un nume născocit), denumirea localităţii lor de 
origine sau adevărata lor naţionalitate. Dacă este necesară oricare din-
tre aceste date (cum ar fi în cadrul unui interviu cu caracter juridic), ar 
fi bine ca această informaţie să nu fie notată împreună cu însemnările 
făcute în timpul interviului. În schimb, pot fi utilizate coduri pentru a co-
rela însemnările cu persoana intervievată, acestea urmînd a fi păstrate 
separat. Informaţia despre persoana intervievată nu trebuie pusă la dis-
poziţia altor persoane (cum ar fi membrii familiei, prietenii, colaboratorii 
poliţiei, ai serviciului de imigrare) fără permisiunea acesteia.

• Conţinutul interviurilor individuale poate fi discutat doar cu alte 
persoane care îşi asumă responsabilitatea respectării confidenţiali-
tăţii (colegii de serviciu, personalul medical) şi doar cînd acest lucru 
este necesar şi numai după primirea permisiunii în din partea inter-
vievatei. Conţinutul interviului nu trebuie niciodată supus discuţii-
lor în public, în special atunci cînd poate fi ascultat de alte persoane 
(spre exemplu, în prezenţa şoferilor de taxi sau a controlorilor de 
bilete, deoarece aceste persoane pot avea legături cu traficanţii).

• Detaliile date de o persoană care a fost intervievată nu trebuie ni-
ciodată discutate cu alte respondente într-un fel care ar permite 
identificarea primei persoane. Discuţia în linii generale despre alte 
persoane care se află în circumstanţe similare poate fi uneori utilă, 
însă niciodată nu trebuie depăşite hotarele care permit identificarea 
persoanei traficate.

• Atunci cînd sînt făcute înregistrări pe suport tehnic, nu trebuie 
folosite nume, ci doar coduri de identificare. Casetele înregistrate 
urmează a fi păstrate într-un dosar cu acces limitat, iar după tran-
scrierea lor ele urmează a fi şterse.

• Pentru prezentarea sau difuzarea publică a informaţiei obţinute în 
cadrul interviului, detaliile personale vor fi alterate astfel încît să de-
vină imposibilă identificarea persoanei intervievate. De exemplu, 
publicaţiile respective nu trebuie să conţină numele localităţii de 

Un regizor a făcut un 
film documentar despre 
traficul de femei, pentru 
care a folosit mărturiile 
cîtorva femei traficate. 
Iniţial regizorul 
planifica rularea 
acestui film doar 
peste hotare. Cu toate 
acestea, peste un timp, 
filmul a fost difuzat 
şi la televiziunea 
naţională, fiind expuse 
în totalitate feţele 
femeilor.
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provenienţă a femeii, locul de muncă sau numele membrilor fami-
liei, al prietenilor sau colegilor ei de lucru. Denumirile localităţilor şi 
ţărilor de destinaţie de asemenea pot fi schimbate. 

• Datorită posibilelor consecinţe ce rezultă din apariţia pe fotografii 
sau casete video, chipul intervievatei trebuie întotdeauna mascat 
(nu doar ochii), de asemenea urmează a fi excluse şi alte trăsături 
distinctive clare (cicatricele, tatuajele etc.). În plus, fotografiile sau 
imprimările video urmează a fi făcute doar dacă femeia este infor-
mată despre acest lucru şi este clar că ea înţelege pe deplin moda-
litatea lor de utilizare, unde anume vor fi distribuite, şi doar dacă 
intervievata autorizează acest lucru în scris. Fotografiile nu trebuie 
făcute astfel încît să identifice locul aflării adăposturilor, a locurilor 
de refugiu sau a organizaţiilor care oferă servicii ori a locului de afla-
re a persoanelor care acordă asistenţă femeilor traficate.

6. OBŢINEŢI CONSIMŢĂMÎNTUL INTERVIEVATEI
Asiguraţi-vă că fiecare respondentă înţelege clar conţi-
nutul şi scopul interviului, felul în care urmează a fi utili-
zată informaţia, dreptul ei de a nu răspunde la întrebări, 
dreptul ei de a pune capăt interviului în orice moment şi 
dreptul ei de a impune restricţii asupra modalităţii de 
utilizare a informaţiei.

6.1 MODALITĂŢI ADECVATE DE SOLICITARE
A CONSIMŢĂMÎNTULUI

Riscuri
Obţinerea unui consimţămînt poate fi dificilă din cauza suspiciunii înte-
meiate pe care o are femeia faţă de toţi necunoscuţii, iar în multe cazuri 
acest lucru se datorează şi diferenţelor lingvistice, culturale şi socio-eco-
nomice. Multe femei, în special cele care provin din zonele rurale sau mai 
puţin dezvoltate, ar putea să nu înţeleagă imediat spectrul potenţialelor 
consecinţe ale participării într-un interviu (în special dacă acesta implică 
mass-media) şi ar putea să-şi dea consimţămîntul prea repede. 

Recomandări

• Deoarece interviurile pot fi atît periculoase din punct de vedere 
fizic, cît şi dureroase din punct de vedere emoţional, neputînd fi 
retractate după ce au fost acordate, este deosebit de important ca 
persoana care se ocupă de interviu să explice în mod clar:

- motivul desfăşurării interviului;

- problemele ce urmează a fi discutate;

- potenţialele riscuri şi beneficii ce rezultă din participarea la el; şi

- caracterul personal, şi posibil supărător, al întrebărilor care vor fi 
adresate.

Dacă femeia înţelege pe deplin intenţiile persoanei care va face interviul 
şi scopul întrebărilor, ea va fi mai puţin susceptibilă referitor la faptul că in-
formaţia pe care o va oferi va fi folosită împotriva ei sau o va prejudicia.

Într-un film documentar 
despre trafic, feţele 
femeilor nu au fost 
mascate în măsură 
suficientă, ceea ce 

uşura identificarea lor. 
Una dintre aceste femei 

pînă la demonstrarea 
filmului reuşise cu 

succes să păstreze în 
secret adevărul despre 

lunile de coşmar 
petrecute peste hotare 
de la părinţii şi soţul ei.



RECOMANDĂRI ETICE ŞI DE SIGURANŢĂ ALE OMS PENTRU REALIZAREA INTERVIURILOR CU FEMEILE TRAFICATE

20

RECOMANDĂRI ETICE ŞI DE SIGURANŢĂ ALE OMS PENTRU REALIZAREA INTERVIURILOR CU FEMEILE TRAFICATE

21

• Cel mai bine solicitarea interviului să fie făcută de către cineva în 
care respondenta are încredere, de exemplu, de o organizaţie de 
prestare a serviciilor specializate sau de o persoană cu care ea a sta-
bilit relaţii bune şi care-i poate explica consecinţele pozitive şi ne-
gative ale interviului. (Această solicitare iniţială este doar unul din 
mijloacele de contactare a femeii traficate şi nu substituie procesul 
deplin de solicitare şi de obţinere a consimţămîntului care trebuie 
efectuat de către intervievator în prealabil). Date fiind dinamica fe-
nomenului de trafic şi rolul „prietenilor”, aceştia, de regulă, nu sînt 
o alegere tocmai bună pentru intermediere. Solicitările adresate 
proprietarului de club sau bordel pot pune femeia într-o situaţie 
complicată, pot trezi suspiciuni şi de regulă vor sfîrşi prin refuz. 
Contactarea prin intermediul colaboratorilor poliţiei sau a serviciu-
lui de imigrare pot provoca nervozitatea femeii şi răspunsuri nesin-
cere sau chiar false. (Interviurile cu femeile aflate în detenţie ridică 
un şir de alte probleme serioase, care nu vor fi discutate aici).

• Pregătiţi o declaraţie clară în care să fie descrise subiectul şi scopul in-
terviului, precum şi felul în care vor fi utilizate răspunsurile. Analizaţi îm-
preună cu ea declaraţia verbală şi clarificaţi anumite puncte concrete.

• Discutaţi despre riscurile ce le comportă realizarea interviului (a se 
vedea secţiunea 1.1 Decizia de a realiza interviul, chenarul „Întrebări 
model pentru aprecierea siguranţei”). Vorbiţi despre potenţialele 
beneficii (adică, posibilitatea de a discuta despre experienţa sa, de 
a relata problemele sau nevoile sale, faptul că va ajuta alte femei) şi 
despre aşteptările ei de la acest interviu (asistenţă sau plată).

• În cazurile în care limba natală a respondentei diferă de cea a intervie-
vatorului, asigurarea faptului că consimţămîntul este acordat reclamă, 
de regulă, măsuri suplimentare, cum este pregătirea unei fişe informa-
tive în limba maternă a respondentei. Fişa respectivă nu poate fi lăsată 
la respondentă, deoarece poate fi descoperită de alte persoane. 

• Deciziile despre oferirea unei remunerări pentru interviu sînt dificile. 
Remunerările plătite pentru un interviu pot uneori genera dubii cu pri-
vire la veridicitatea informaţiei colectate, în special dacă sumele oferite 
sînt impunătoare. Pe de altă parte, este importantă compensarea fe-
meilor pentru timpul oferit, cîştigurile ratate şi alte cheltuieli suportate, 
cum ar fi cele de călătorie sau de îngrijire a copilului. Deoarece banii 
nedeclaraţi (ca şi darurile băneşti) găsite de patroni, proxeneţi sau 
traficanţi pot servi drept motiv pentru pedeapsă, este important să se 
discute cu femeia cum ar fi mai bine să i se ofere recompensa. Este util 
ca ea să fie întrebată dacă nu este periculos pentru ea să accepte bani 
în numerar sau dacă preferă o recompensă într-o altă formă materială 
(obiecte de igienă personală, săpun, şampon, prezervative, hrană, îm-
brăcăminte, alte obiecte) sau un transfer bănesc familiei ei sau unei alte 
persoane în care ea are încredere. Plăţile către proxeneţi, proprietarele 
caselor de toleranţă, proprietarii bordelurilor, colaboratorii de poliţie 
etc. în schimbul accesului pentru a vorbi cu femeile ridică probleme 
de ordin etic, pot provoca necazuri femeii, foarte probabil vor trezi 
suspiciunea şi îngrijorarea ei referitor la intenţiile persoanei care va 
desfăşura interviul, motive pentru care acestea nu sînt recomandate.

• După posibilităţi (adică dacă este sigur sau potrivit doleanţelor 
respondentei) oferiţi-vă să faceţi aranjamentele necesare pentru 
a-i transmite un feed-back (articolul din ziar, constatările studiului, 
pliantul programului), dacă ea consideră că nu va fi riscant să vă în-
tîlniţi la o dată ulterioară.

Exemplu de solicitare a 
consimţămîntului inter-
vievatei
Noi facem un studiu despre sănă-
tatea femeilor care au fost trafica-
te pentru [denumirea organizaţiei], 
pentru a identifica modalităţile 
mai eficiente de a oferi servicii me-
dicale. Am dori să vorbim cu tine 
despre [tema generală a discuţiei] 
şi am vrea să-ţi adresăm întrebări 
despre [enumeraţi subiectele cheie 
care urmează a fi trecute în revistă, 
inclusiv informaţia sensibilă care va 
fi solicitată].
N-o să te întreb cum te cheamă. 
Tot ce o sa-mi spui va fi păstrat în 
secret. N-o să-ţi cer detalii perso-
nale care ar putea să te identifice. 
N-o să-ţi folosim numele, denu-
mirea oraşului tău natal, numele 
traficanţilor tăi sau detalii despre 
familia ta. Răspunsurile tale nu 
vor fi calificate drept greşite sau 
corecte. Unele întrebări pot să-ţi 
trezească amintiri dificile şi trebu-
ie să te simţi liberă să-ţi iei răgazul 
necesar pentru a răspunde la ele 
sau, dacă vei dori, poţi refuza să 
răspunzi. Răspunsurile tale despre 
experienţele prin care ai trecut vor 
fi folosite pentru a ajuta alte femei 
care au trecut prin experienţe 
similare şi care prezintă necesităţi 
medicale asemănătoare.
Noi am discutat cu tine poten-
ţialele riscuri şi beneficii pentru 
tine, aşa ca [revizuiţi riscurile şi 
beneficiile menţionate pe par-
cursul discuţiei anterioare despre 
riscuri şi beneficii] şi modalităţile 
în care putem minimaliza aceste 
riscuri prin [revizuiţi ideile referi-
toare la minimalizarea riscurilor 
menţionate pe parcursul discuţiei 
anterioare despre riscuri].
Nu eşti obligată să participi, dacă 
nu doreşti acest lucru. Dacă eşti 
de acord să continuăm, ai liber-
tatea de a opri interviul în orice 
moment, sau dacă nu doreşti să 
răspunzi la o întrebare ori dacă 
vrei să-mi pui mie o întrebare, te 
rog să nu te incomodezi să mă 
opreşti. Acest interviu va dura 
aproximativ 30 de minute.
Accepţi să facem interviul?
Este acesta timpul şi locul potrivit 
pentru a conversa?
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7. ASCULTAŢI ŞI RESPECTAŢI APRECIEREA FĂCUTĂ
DE FEMEIE A SITUAŢIEI SALE ŞI A RISCURILOR 
CARE PERICLITEAZĂ SIGURANŢA EI
Fiţi conştient de faptul că fiecare femeie va avea preocu-
pări diferite şi că felul în care ea le percepe poate fi diferit 
de felul în care alte persoane le-ar putea aprecia.

7.1 OFERIREA CONSULTAŢIEI SAU A ASISTENŢEI

Riscuri
Fiind bine intenţionat, intervievatorul poate să creadă că ştie ce este 
cel mai bine pentru femeie şi să vrea să-i facă recomandări, să în-
treprindă anumite acţiuni sau să influenţeze femeia să facă anumite 
lucruri care, în viziunea lui, îi vor îmbunătăţi situaţia. Chemările bine 
intenţionate la anumite acţiuni (de exemplu, evadarea de la traficanţi, 
contactarea autorităţilor, discutarea problemelor pe care ea nu este 
deocamdată pregătită să le discute), atunci cînd nu sînt precedate de 
o discuţie amplă cu femeia despre situaţia ei, pot avea consecinţe ne-
faste.

Recomandări 
Înainte de a oferi orice tip de consultanţă sau de a efectua o interven-
ţie, trebuie să aibă loc o discuţie despre felul în care femeia îşi percepe 
situaţia, ce crede ea despre opţiunile pe care le are, cum vede poten-
ţialele riscuri şi beneficii ale acestor opţiuni şi care este momentul cel 
mai favorabil, în opinia ei, să opereze schimbările propuse. În măsura 
posibilităţilor, este util să se ceară sfatul specialiştilor cu experienţă în 
domeniul lucrului cu femeile traficate. În plus, întrebînd femeia despre 
strategiile de supravieţuire pe care le-a folosit pînă la momentul res-
pectiv pentru a preîntîmpina daunele, intervievatorul poate să înţe-
leagă mai bine reala situaţie a femeii. Acest tip de investigaţie îi ajută 
femeii să descopere punctele sale forte.

Dacă intervievatorul consideră că poate să dea femeii un sfat, op-
ţiunile de asistenţă urmează a fi descrise într-o manieră neutră, fără a 
sublinia în mod deosebit gradul sau probabilitatea obţinerii asisten-
ţei. Opţiunile trebuie prezentate într-un mod nepărtinitor, care să nu 
o facă pe femeie să se simtă nerecunoscătoare dacă nu doreşte să le 
accepte. Recomandările trebuie să sublinieze riscurile şi să recunoască 
beneficiile.

Nu este un lucru neobişnuit pentru un intervievator care, discutînd cu 
o femeie aflată în situaţie de trafic, să-şi propună să o salveze. Opera-
ţiunile neprofesionale sau neoficiale de salvare sînt o opţiune ce pre-
zintă pericol sporit, care deseori se dovedesc a fi cu totul nepotrivite 
pentru persoana salvată, deoarece ea nu a clarificat pentru sine pe 
deplin întregul spectru de posibile consecinţe ale schimbării situaţiei 
ei curente. 

Opţiunile de asistenţă 
urmează a fi descrise 

într-o manieră neutră, 
iar persoana care 

desfăşoară interviul nu 
trebuie să sublinieze în 

mod deosebit gradul 
sau probabilitatea 

obţinerii asistenţei.
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Ele sînt următoarele:

• riscurile răzbunării cu membrii familiei de acasă;

• recunoaşterea publică şi posibil condamnarea faptelor care pot fi 
calificate drept alegerea ei;

• dubii despre motivele, credibilitatea şi caracterul său;

• probleme cu serviciile de imigrare, ameninţarea cu deportarea;

• incapacitatea de a achita datoria;

• necesitatea de a rămîne la un adăpost sau loc de refugiu;

• obligaţia de a înceta toate legăturile cu prietenul proxenet – cerinţa 
de a oferi poliţiei probe sau de a depune mărturii în şedinţă publică 
de judecată;

• detenţia, arestul, condamnarea penală (pentru încălcarea normelor 
de imigrare, a normelor muncii); şi 

• impunerea efectuării analizei HIV/SIDA sau alte analize medicale, 
precum şi consultaţii medicale neprofesioniste.

7.2 RESPECTAREA ALEGERII FĂCUTE 
DE FEMEIE ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAŢIA SA

Riscuri
Chiar şi femeile care se află în cele mai îngrozitoare împrejurări pot 
alege să refuze ofertele de ajutor. Ofertele de asistenţă medicală, apro-
vizionarea cu bunuri sau cadouri sau operaţiunile de salvare adesea 
par tentante pentru persoanele care vor să „facă ceva”. După cum am 
remarcat mai sus, consimţămîntul femeii este esenţial înainte de a în-
treprinde orice măsuri în numele ei. 

Recomandări
Pe lîngă deciziile despre faptul dacă este de acord să fie intervievată, 
alegerea femeii de a consulta un medic, discutarea despre sentimen-
tele care o copleşesc, despre evadarea din situaţia în care se află sau 
despre alte chestiuni de ordin personal trebuie respectate – indiferent 
de faptul cît de periculoasă sau abuzivă poate părea situaţia ei pentru 
intervievator.

Salvările nesolicitate, contactarea autorităţilor, contactarea familiei ei, 
transmiterea informaţiei către consilieri etc. uneori nu sînt apreciate. 
De exemplu, în unele ţări, legătura cu poliţia presupune chiar infor-
marea de către ultima a traficanţilor. Totuşi, asistenţa acordată în mod 
adecvat poate uneori salva vieţi. (A se vedea secţiunea 9. Fiţi pregătit 
pentru o intervenţie de urgenţă).

Probleme care trebuie 
discutate cu femeia care 
intenţionează să pără-
sească situaţia de trafic:

 Importanţa planificării din 
timp.

 Opţiunile practice referitoa-
re la locul unde ar putea să 
stea, modalitatea de a se în-
treţine.

 Cine va avea grijă de ea şi cît 
de serios poate fi urmărită 
ea şi familia ei.

 Starea ei psihologică şi sus-
ţinerea de care va avea ne-
voie.

 Relaţia ei de dependenţă de 
proxenet, proprietar etc. şi 
cine îi va oferi această susţi-
nere după ce va pleca.

 Consecinţele practice (statu-
tul de imigrant, posibilitatea 
de a reveni în familie, sigu-
ranţa fizică, singurătatea, 
frica şi sănătatea sa psihică).
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8. NU SUPUNEŢI FEMEIA TRAUMEI REPETATE
Nu puneţi întrebări cu scop de a provoca un răspuns
cu încărcătură emoţională, fiţi pregătit să reacţionaţi la 
suferinţa femeii şi să-i puneţi în valoare punctele forte. 

8.1 EVITAREA TRAUMEI REPETATE

Riscuri
Rugînd-o să vorbească despre experienţele înfricoşătoare, umilitoare 
şi dureroase, îi puteţi provoca femeii anxietate. Multe femei se simt 
ruşinate de ceea ce au făcut sau de ceea ce li s-a întîmplat. Suferinţa 
unei femei cauzată de interviu se poate manifesta pe întreaga durată 
a acestuia, dar poate avea loc înainte sau după interviu. Pentru multe 
femei este stresantă anticiparea unui interviu, obiectul căruia vor fi ex-
perienţele trăite de ele. Femeile pot de asemenea să revizuiască şi să 
regrete cele spuse la mult timp după sfîrşitul interviului.

Recomandări

• Întrebările nu trebuie niciodată formulate astfel încît să provoace 
reacţii puternice sau emoţionale.

• Întrebările care în mod evident provoacă suferinţă sau silesc femeia 
să facă dezvăluiri traumatizante care nu sînt tocmai necesare pen-
tru a înţelege experienţa ei trebuie excluse.

• Nu adresaţi întrebări care presupun păreri negative despre o anu-
mită decizie sau acţiune a ei sau care o caracterizează negativ, cum 
ar fi: Ce vor crede părinţii tăi despre ceea ce ai făcut? Crezi că eşti o 
persoană imorală? De ce ai fost de acord cu acele lucruri?

Este important să înţelegeţi că multe femei se vor simţi oarecum stre-
sate sau incomodate discutînd despre anumite lucruri. Însă pentru 
multe dintre ele această discuţie, prezenţa unui interlocutor ar putea 
avea efect terapeutic. De aceea este important să înţelegeţi că rugînd 
o femeie să vă dezvăluie informaţii pe o temă sensibilă şi apoi între-
rupînd naraţiunea ei sau exprimarea emoţiilor înainte ca ea să aibă 
posibilitatea de a termina acest lucru poate fi supărător pentru ea. 
Totuşi, dacă femeia suferă sau este copleşită (manifestă unul dintre 
următoarele simptome: tremură sau are frisoane, plînge necontrolat, 
are dureri de cap puternice, ameţeli, greaţă, dificultăţi de respiraţie, îi 
apare brusc o erupţie sau se înroşeşte), cel mai bine este să o întrebaţi 
dacă ea preferă să continue, să schimbe subiectul sau să întrerupă in-
terviul.

• Întrebările trebuie puse într-o manieră de susţinere, lipsită de apre-
cieri, iar răspunsurile trebuie afirmate în glas.

• Intervievatorul trebuie să-i permită respondentei să controleze rit-
mul şi direcţia în care să decurgă interviul.

Anya lucra în industria 
sexului, fiind racolată de 
prietenul său. Jurnalistul 

M s-a prezentat în calitate 
de client. După ce M i-a 

cîştigat încrederea, el i-a 
mărturisit că este jurnalist 

şi s-a oferit să o ajute să 
evadeze. Jurnalistul a 

filmat „salvarea” Anyei, 
în care se arăta cum ea 

şi-a părăsit localul unde 
lucra şi cum s-a strecurat 

în maşina jurnalistului. 
Jurnalistul a pregătit o 

şedinţă cu un consilier şi 
a găsit o cameră pentru 

ea la un hotel departe 
de consilier şi de orice 
persoană pe care ea o 
cunoştea. Ea a rămas 

acolo fără prieteni, loc 
de muncă şi permisiune 
legală de şedere în ţară. 

Înainte de difuzarea 
filmului Anya a dispărut. 

Potrivit informaţiei 
deţinute, ea s-a întors la 
prietenul ei proxenet. În 

cele din urmă, se pare 
că autorii filmului nu au 
reuşit să-i ofere Anyei o 

alternativă situaţiei sale 
anterioare şi probabil au 
convins-o prin aceasta că 

cel mai bine pentru ea era 
să rămînă cu proxenetul. 
Cînd filmul a fost difuzat, 

autorii lui s-au străduit 
să ascundă faţa Anyei, 

însă au continuat să-i 
folosească numele sub 

care lucra, i-au identificat 
clar locul în care lucra şi 
l-au confruntat şi filmat 

direct pe prietenul
 ei proxenet de
mai multe ori.
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• Reacţiile vizuale şi verbale trebuie să fie empatice, lipsite de apre-
cieri, susţinătoare.

• Intervievatorul trebuie să fie receptiv la suferinţa respondentei, pro-
punîndu-i, dacă e nevoie, să ia o pauză sau să facă o întrerupere.

• Intervievatorul trebuie să manifeste grijă şi să-i reamintească femeii 
despre punctele sale forte şi abilitatea de care a dat dovadă supra-
vieţuind unor circumstanţe atît de complicate.

• Decizia de a continua sau nu interviul îi aparţine respondentei. În 
timp ce unele femei care devin emotive vor hotărî să continue, al-
tele nu o vor face. Intervievatorul nu trebuie să insiste ca o femeie 
suferindă să-şi continue naraţiunea. Dacă respondenta doreşte să 
continue conversaţia, chiar dacă intervievatorul şi-a epuizat în-
trebările, el trebuie să rămînă în continuare un ascultător activ şi 
interesat.

• Conştientizaţi faptul că pentru multe dintre femeile care sînt depar-
te de casă, discuţiile despre familiile lor, îndeosebi despre copii, pot 
fi foarte stresante. Acest lucru este evident în special atunci cînd ele 
nu şi-au văzut de mult timp copiii şi nu sînt sigure cînd sau dacă o 
să-şi mai vadă copiii vreodată. Fiţi deosebit de atent cu întrebările 
puse în acest sens.

9. FIŢI PREGĂTIT PENTRU O INTERVENŢIE DE URGENŢĂ
Fiţi pregătit să acţionaţi dacă femeia susţine că este ame-
ninţată de un pericol iminent.

9.1 AJUTORUL ACORDAT FEMEII CARE SOLICITĂ
ASISTENŢĂ URGENTĂ SAU IMEDIATĂ

Riscuri
La desfăşurarea interviului cu o victimă a încălcărilor drepturilor omu-
lui, precum traficul, solicitările urgente de acordare a asistenţei ime-
diate sînt un lucru obişnuit. Oferirea ajutorului poate uneori salva vieţi 
şi reprezintă o obligaţie etică şi morală. Însă oferirea asistenţei într-un 
mod eronat sau într-un timp nepotrivit poate avea un sfîrşit nefast sau 
persoanele care promit asistenţa se pot dovedi a fi indisponibile sau 
incapabile de a da curs promisiunilor lor. 

Recomandări

• Cererea de acordare a ajutorului trebuie să prevaleze asupra interviului.

• Persoana care desfăşoară interviul trebuie să pună întrebări pentru 
a determina femeia să înţeleagă pericolele cu care se confruntă, per-
cepţia acesteia privind opţiunile pe care le are, precum şi aşteptările 
ei în legătură cu orice tip de asistenţă care îi poate fi acordată. 

Două femei care au 
consimţit să participe 
într-un studiu despre 
trafic s-au deplasat 
din oraşul lor natal la 
capitală cu un tren de 
noapte pentru a se 
prezenta la interviu şi 
pentru a folosi această 
posibilitate ca să facă 
cumpărături şi ca să se 
plimbe prin capitala pe 
care n-o mai văzuseră 
anterior. Înainte de a 
sosi, după o călătorie 
care a durat peste 12 
ore, anticipînd relatarea 
experienţei lor într-
un cadru formal unor 
persoane pe care nu le-
au mai văzut niciodată, 
ambele femei au 
manifestat semne de 
stres şi anxietate, după 
care interviurile au fost 
scurtate considerabil. 
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• Discutarea opţiunilor trebuie să fie ancorată în realitate, nu exagerată. 
Intervievatorul trebuie să discute opţiunile disponibile, să încerce să o 
ajute pe femeie să analizeze beneficiile şi riscurile fiecărei opţiuni.

• Persoana care desfăşoară interviul trebuie să întreprindă eforturile 
necesare pentru a ajuta respondenta să acceseze resursele corespun-
zătoare (serviciile de telefonie, escortarea ei pînă la un loc anume).

Acţiuni de regulă nerezonabile sau nesigure:

• însoţirea femeii la evadare;

• ducerea femeii acasă la intervievator;

• escortarea respondentei la ea acasă sau la locul ei de muncă pentru 
ca ea să-şi strîngă lucrurile; sau

• asistarea respondentei în discutarea oricăror chestiuni cu patronul, 
prietenul, agentul, colegul ei de serviciu etc., sau acţionarea în cali-
tate de intermediar.

9.2 PREGĂTIREA PENTRU CONTINUAREA
EFORTURILOR DE INTERVENŢIE

Riscuri
Eforturile de intervenţie personală rareori sînt un proces cu o singură 
etapă, însă aproape de fiecare dată reclamă multe activităţi practice 
ulterioare. În special în cazul tentativelor de salvare, evadarea deseori 
este partea cea mai uşoară, pe cînd logistica şi îngrijirile ulterioare re-
prezintă partea cea mai complicată şi esenţială pentru femei.

Recomandări
Sînt foarte rare cazurile cînd tot de ce are nevoie o femeie este „pune-
rea în libertate”, în special cînd aceasta se află într-o ţară străină. Înain-
te de a contribui la o „evadare”, trebuie luate în considerare toate riscu-
rile, obstacolele, precum şi numeroasele etape ce vor urma „salvării”, 
astfel încît femeia să nu ajungă într-o situaţie şi mai proastă sau să se 
vadă nevoită să se întoarcă în ultimă instanţă la cel care o ţinea capti-
vă. Femeia care a fost traficată rareori are posibilitatea să identifice şi 
să acceseze toată gama de servicii şi asistenţă de care are nevoie pen-
tru a depăşi urmările traficului. În unele cazuri, ajutorul acordat femeii 
să evadeze dintr-o situaţie de exploatare poate implica o organizaţie 
specializată în asistenţa femeilor traficate. De multe ori, însă, acest lu-
cru implică găsirea unui loc sigur de cazare, surse de venit, tratament 
medical, consiliere psihologică şi reprezentarea juridică pentru solu-
ţionarea problemelor imigraţionale sau de alt gen.
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9.3 PROBLEMELE LEGATE DE 
CONTACTAREA AUTORITĂŢILOR

Riscuri
Multe femei vor ezita să contacteze autorităţile. Ele se tem că vor fi de-
portate, sînt îngrijorate de faptul că funcţionarii publici, poliţiştii sînt 
corupţi sau le vor trata ostil şi fără folos. Deseori presimţirile lor nu sînt 
lipsite de temei. Autorităţile în ţările de destinaţie pot reţine, trimite 
la închisoare sau deporta femeile care au locuit sau au lucrat ilegal 
în ţară. Ei de asemenea pot face presiuni asupra lor să facă declaraţii 
împotriva traficanţilor neglijînd pericolele la care se expune femeia în 
rezultatul cooperării. În unele ţări contactarea unui funcţionar public 
poate însemna retransmiterea femeii în mîinile traficanţilor. În multe 
ţări sărace colaboratorii de poliţie, militarii şi funcţionarii serviciului 
de imigrare – iar uneori şi reprezentanţii ambasadelor şi consulatelor 
– fac parte din reţelele de trafic, colaborează cu traficanţii sau iau mită 
pentru a „nu observa” activitatea lor. 

Recomandări

• Înainte de a contacta autorităţile, asiguraţi-vă că femeia doreşte 
acest lucru. 

• Discutaţi despre posibilele beneficii şi riscuri ale contactării unui 
funcţionar public şi care ar fi autorităţile în stare să o ajute (cum ar fi 
evadarea de la „locul de muncă”, urmărirea penală a patronilor sau a 
traficanţilor, prelungirea vizei sau a permisului de şedere).

• Încercaţi să identificaţi funcţionarii publici care înţeleg problemele 
în cauză şi stabiliţi cu ei relaţii de lucru.

• Înainte de a prezenta respondenta autorităţilor, aflaţi ce pot şi vor 
întreprinde acestea în termeni reali pentru ea. Aflaţi care sînt drep-
turile ei legale şi discutaţi-le cu ea (adică drepturile legate de sta-
tutul ei de imigrant, disponibilitatea de a face depoziţii, protecţia 
martorului, dorinţa de a rămîne în ţară sau de a reveni acasă).

Nişte femei ce 
făceau parte dintr-o 
minoritate etnică care 
au fost traficate în ţara 
vecină s-au reîntors la 
soldaţii din ţara lor de 
origine, care ulterior 
le-au abuzat sexual în 
repetate rînduri. 

În timpul raidului 
într-un bordel dintr-o 
ţară asiatică, pe cînd 
poliţia intra în local 
pe uşa principală, alţi 
cîţiva colaboratori 
ai poliţiei, care luau 
sistematic mită 
de la proprietarul 
bordelului, le-au permis 
proprietarului şi mai 
multor femei să iasă 
prin uşa din spate.
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10. OFERIŢI INFORMAŢIA COLECTATĂ
SPRE O UTILIZARE REUŞITĂ
Folosiţi informaţia într-o manieră care este de folos fe-
meii în mod individual sau care avansează dezvoltarea 
bunelor strategii şi intervenţii pentru femeile traficate în 
general.

10.1 UTILIZAREA INFORMAŢIEI ÎNTR-UN MOD ETIC

Riscuri
Din punct de vedere etic, intervievarea femeii care a suferit de anumite 
abuzuri nu este chestiune neutră. Experienţele relatate de ea trebuie 
acumulate doar cu un anumit scop. Preţul enorm de ordin personal, 
social şi cele legate de sănătatea femeilor traficate îl obligă pe intervie-
vator să se asigure că informaţia colectată va fi folosită în beneficiul res-
pondentelor concrete sau va fi adusă în atenţia factorilor de decizie şi a 
apărătorilor drepturilor lor, iar în mod ideal – în atenţia ambelor părţi. 

Recomandări

• Implicarea apărătorilor drepturilor femeii sau a grupurilor care oferă 
servicii specializate nu este o modalitate potrivită doar pentru garanta-
rea siguranţei interviurilor, a integrităţii tehnicilor de intervievare şi de 
interpretare a interviului, a existenţei sistemelor de suport, dar poate fi 
şi o măsură de asigurare că informaţia colectată este relevantă.

• Este important ca intervievatorii să se asigure că orice informaţie care 
va fi publicată (rapoartele, comunicatele de presă, declaraţiile publi-
ce etc.) nu va fi interpretată eronat şi nu va genera prejudecăţi sau 
stereotipuri ce pot incita opinia publică împotriva femeilor traficate. 

UTILIZARE REUŞITĂ
Interviurile cu lucrătorii 

unor ONG-uri care au 
fost difuzate la televizor 

în Ucraina au generat 
apeluri telefonice de 

la mamele în căutarea 
fiicelor lor traficate. 

Acest lucru a contribuit 
la eliberarea cel puţin a 
unei tinere femei ţinute 

într-un bordel în Italia.

UTILIZARE NEREUŞITĂ
Autorul unui film 

documentar a depistat 
o femeie care fusese 

traficată pentru a lucra 
în industria sexului, 
care ulterior fusese 

omorîtă. Acea femeie 
nu dezvăluise familiei 

sale adevărul despre 
lucrul său, pretinzînd în 
schimb că se logodise şi 
urma să se căsătorească 
cu un tînăr neamţ. După 

moartea ei, autorul 
filmului a înregistrat 

reacţiile fiului şi mamei 
acestei femei la ei acasă, 

în timp ce acesta le 
spunea despre faptul 
că femeia respectivă 

a fost omorîtă în timp 
ce lucra în calitate de 

prostituată.

UTILIZARE REUŞITĂ
Un studiu efectuat în 
Grecia a fost utilizat 
pentru a elabora un 
comentariu la un proiect 
de lege cu privire la 
combaterea traficului, 
indicînd măsurile 
de perfecţionare a 
prevederilor referitoare 
la protecţia femeilor 
traficate.

UTILIZARE REUŞITĂ
Un studiu multinaţional 
despre protecţia 
victimei este utilizat 
cu succes într-un ciclu 
de cursuri de instruire 
pentru funcţionarii 
publici, care 
abordează problema 
tratamentului femeilor 
traficate.
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CONCLUZII
Recomandările formulate în acest document reflectă cunoştinţele ac-
tuale despre considerentele etice şi de securitate ce trebuie abordate 
la intervievarea femeilor aflate în situaţia de trafic sau a femeilor care 
s-au aflat în această situaţie. Totuşi, traficul de femei reprezintă o cri-
mă care îşi schimbă în permanenţă structura şi caracterul. Dinamica 
schimbătoare şi natura specială a fenomenului de trafic, precum şi a 
consecinţelor lui, necesită ca persoanele care realizează interviuri să 
fie la curent cu cele mai recente informaţii, astfel încît planurile con-
crete de protejare a femeii să existe atît înaintea efectuării interviului, 
cît şi pe parcursul şi după desfăşurarea lui. Deseori acest lucru presu-
pune prelungirea procesului de intervievare şi necesitatea desfăşu-
rării mai multor cercetări, mai mult timp de pregătire şi receptivitate 
sporită faţă de persoane concrete şi situaţiile în care se află acestea. 
Mai mult decît atît, o atenţie sporită trebuie acordată publicării in-
formaţiei date. Urmînd aceste recomandări şi respectînd întotdeauna 
prioritatea pentru siguranţa femeii, cei care solicită interviuri, precum 
şi cei care realizează interviurile pot aduce contribuţii valoroase la recu-
noaşterea publică a acestor încălcări grave şi a calităţii îngrijirii pentru 
femeile traficate.
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