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Ce este traficul de fiinţe umane (TFU): Definiţia 
traficului de fiinţe umane poate fi divizată în trei părţi: 
fapte criminale, mijloace folosite pentru a comite 
aceste fapte şi scopuri pentru care faptele respective 
sunt comise. Pentru ca definiţia respectivă să fie 
valabilă, este nevoie ca cel puţin un factor din fiecare 
diviziune să fie prezent. 

Definiţia Naţiunilor Unite pentru TFU este: „Recrutarea, 
transportarea, transferarea, reţinerea şi primirea 
persoanelor, cu ajutorul ameninţărilor sau folo-
sirii violenţei sau altor forme de constrângere, 
răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere, situaţie 
vulnerabilă, oferirea sau primirea unor plăţi sau 
beneficii pentru a primi consimţământul persoanei 
de a avea putere de control asuprei alteia în scopul 
exploatării. Exploatarea trebuie să includă, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei persoanelor sau a altor forme 
de exploatare sexuală, munca sau servicii forţate, 
sclavie sau acţiuni asemănătoare sclaviei, servitute sau 
trafic de organe umane.”

Ce este traficul sexual: Traficul sexual este recrutarea, 
reţinerea, transportarea, furnizarea sau folosirea unei per-
soane în scopul comercializării actului sexual. 

Ce este exploatarea comercială a sexului (ECS): 
exploatarea sexuală este în totalitate sau cel puţin în 
primul rând  datorată intereselor financiare sau altor 
interese economice. Interesele economice implicate 
pot fi monetare sau nemonetare (de ex. mâncare, 
adăpost, droguri) dar în orice caz, implică beneficii la 
maximum exploatatorului şi o abrogare a drepturilor 
de bază a demnităţii, autonomiei, bunăstării fizice şi 
mintale a copiilor implicaţi. Elementele distincte dar în 
acelaşi timp legate între ele alcătuiesc un şir neîntre-
rupt de abuz în ECS. Acestea includ dezbrăcare, show-
uri sexuale pe viu, pornografie, prostituţie şi traficare 
pentru astfel de scopuri. 

PUNCTE IMPORTANTE

n Sexul este o dimensiune integrală 
a fiinţei umane, a sinelui. Atunci 
când acest lucru este tratat ca 
şi un lucru ce ni se cuvine, fiinţa 
umană este transformată într-un 
obiect, iar acest fenomen nu doar 
violează drepturile umane dar şi 
distruge demnitatea umană. (K. 
Barry, p 33)

n Prostituţia este singurul motiv 
pentru care există traficul sexual. 
(J. Fridlin citatul lui D. Hughes)

n Traficul [sexual] este pur şi simplu 
forma globală a prostituţiei. (M. 
Farley, p. viii)

n Prostituţia este exploatarea 
sexuală susţinută de-a lungul tim-
pului. (K. Barry p. 29)

n Trauma sexuală este o formă unică 
în comparaţie cu alte traume. 
Aceasta reprezintă violarea celui 
mai intim şi personal aspect al 
vieţii unei persoane. Corpul unei 
persoane devine mediul în care se 
comit cruzimile.... Când o persoană 
s-a lăsat înfrântă, a devenit pasivă 
şi a acceptat ceea ce i se întâmplă 
pentru că este o captivă, atunci 
orice întâlnire sexuală pe care o 
experimentează se consideră viol. 
Chiar dacă a lucrat din greu pentru 
a atrage un client, se consideră a 
fi violată pentru că nu are niciun 
drept de a refuza. (W. Freed, p 138)   
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Pe plan global:
Astăzi, 27 milioane de 
oameni sunt înrobiţi 
în diferite forme de 
exploatare sexuală 
sau de muncă, ceea 
depăşeşte numărul 
momentului de vârf al 
negoţului transatlantic 
de sclavi. (K. Bales)

UNICEF raportează că în întreaga lume 
sunt peste un milion de copii care intră în 
comerţul sexual anual şi că aproximativ 30 
milioane de copii şi-au pierdut copilăria prin 
exploatare sexuală, în ultimii 30 de ani. 

Departamentul de Stat al Statelor Unite 
estimează un număr de 600.000-800.000 de 
oameni – în deosebi femei şi copii – care sunt 
vânduţi peste hotare anual. [Notă: evaluarea 
nu include pe cei ce sunt traficaţi în limitele 
graniţelor naţionale.]

Sunt unsprezece ţări care înregistrează cele 
mai multe victime, fiind ţări de origine ale 
traficului. Aceste ţări sunt: Republica Belarus, 
Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina 
(Comunitatea Statelor Independente), 
Albania, Bulgaria, Lituania, România, China, 
Tailanda şi Nigeria. (UNODC, 2006)

India: 
Anual, se estimează un număr de peste 2.3 
milioane de fetiţe şi femei implicate în indus-
tria sexului, iar experţii cred că sunt mai mult 
200.000 de persoane care au fost traficate în 
ţară, în limitele ei sau transportate (tranzit) 
prin ţară. Pe an, au fost aproximativ trei milio-
ane de victime ale traficului în ţară şi două mii 
de eliberări. Organizaţiile pentru drepturile 

femeilor şi Organizaţiile Non-Guvernamentale 
au estimat că mai mult de 12.000 de femei şi 
copii sunt traficaţi anual din ţările vecine pen-
tru exploatare sexuală comercială. 
(Departamentul de Stat al S.U.A)

România:
Bărbaţii, femeile şi copiii sunt transportaţi în 
Italia, Spania, Elveţia, Republica Cehă, Grecia, 
Germania, Franţa, Olanda, Turcia, Austria şi 
Israel pentru scopuri comerciale de exploatare 
sexuală şi muncă forţată în agricultură, 
construcţii şi industrie hotelieră. A avut loc o 
creştere în traficul de persoane din România 
pentru exploatare, probabil datorită aderării la 
Uniunea Europeană şi oportunităţilor pentru 
românii din părţile rurale ale ţării pentru a lucra 
în străinătate. 

Bărbaţii, femeile şi copiii români sunt de 
asemenea exploataţi în ţară pentru comerţ 
sexual, muncă forţată şi cerşit forţat. 
Femeile din Moldova, Ucraina şi Rusia sunt 
transportate în România pentru traficare în 
scopul exploatării sexuale, iar bărbaţii din alte 
ţări europene pot veni în România pentru a 
exploata sexual copiii români.   

Amsterdam

Avocaţii din 
Washington DC 
vorbesc despre drep-
turile femeilor traficate 
pentru exploatare 
sexuală la jocurile 
Cupei Mondiale din 
2006, care au avut loc 
în Germania. 

Diapazonul problemei



Belgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, 
Olanda, Tailanda, Turcia şi Statele Unite 
sunt ţările de destinaţie pentru persoanele 
traficate, acestea fiind clasate ca ţări de 
grad foarte înalt pentru astfel de destinaţii.  
(UNODC, 2006)

În Filipine, prostituţia este de fapt o industrie 
legală care acum se consideră a fi pe locul 
patru din cele mai mari surse ale produsului 
naţional brut (PNB) pe ţară. Se estimează 
că sunt în jur de 300.000 de sex-turişti din 
Japonia care vizitează anual Filipinele.

Se estimează că industria sexului în Olanda 
aduce un venit de aproape 1 miliard de 
dolari anual.  Aceasta este cea mai însemnată 
destinaţie din Europa de Vest pentru tra-
ficarea femeilor, având 2.000 de case de 
prostituţie şi numeroase servicii de escortă, 
iar numărul femeilor folosite în această 
activitate este de 30.000. În mod conserva-
tor, 68-80% din femeile în această industrie a 
sexului sunt din alte ţări, ceea ce reprezintă 
un factor indicativ înalt al traficului sexual. 

Printre riscurile de sănătate pe care le provoacă 
prostituţia, pe primul loc se plasează moartea 
prematură. După recentele studii făcute în 
Statele Unite, urmărind aproape 2.000 de 
prostituate de-a lungul perioadei de 30 ani, 
s-a constatat că cele mai răspândite cauze 
ale morţii lor au fost: omucidere, sinucidere, 
probleme legate de droguri şi alcool, infecţii 
HIV şi accidente – în ordinea respectivă. Rata 
omuciderilor printre prostituatele active a fost 
în număr de 17 ori mai mare decât a populaţiei 
în general de aceeaşi vârstă. (Jurnalul Asociaţiei 
Medicale din Canada, 2004)

Din nouă ţări, 89% din 785 de persoane în 
prostituţie au vrut să evadeze. 75% din per-
soanele prostituate au fost fără casă la un 
moment dat al vieţii lor. În nouă ţări, la 68% 
din 827 de oamenii care practicau prostituţia 
în diferite feluri au întâmpinat tulburări de stres 
post-traumatic (TSPT). Gravitatea tulburării de 
stres post-traumatic a participanţilor studiului 
s-au aflat în aceeaşi categorie cu veteranii 
de război, femeile bătute şi fără adăpost, 
supravieţuitorii unor violuri şi refugiaţii din tor-
turile statale organizate. (M. Farley, „Prostituţie, 
Trafic şi Stres”, 2003) 

Programul Armatei Salvării în Bangladesh le ajută 
pe femei să-şi dezvolte abilităţile de lucru necesare 
pentru a preveni traficarea acestora sau pentru a le 
ajuta să-şi refacă vieţile după ce au fost deja folosite 
în exploatare. 
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În memoria victimelor

Şi totuşi poporul acesta este un popor prădat 
şi jefuit! Toţi zac înlănţuiţi în peşteri şi înfundaţi 
în temniţe. Sunt lăsaţi de pradă, şi nimeni nu-i 
scapă! Jefuiţi, şi nimeni nu zice: „Dă înapoi!”
~ Isaia 42:22 ~

Să nu-ţi necinsteşti fata dând-o să fie curvă, 
pentru ca nu cumva ţara să ajungă un loc de 
curvie şi să se umple de fărădelegi.

~ Levitic 19:29 ~

Au tras la sorţi pentru poporul Meu; au dat  
un flăcău pe o curvă şi au vândut fata pe vin,  
şi l-au băut.

~ Ioel 3:3 ~

Gândindu-ne la traficanţi şi exploatatori

Pentru ce stai aşa de departe, Doamne? Pentru 
ce Te ascunzi la vreme de necaz? 

Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei 
nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el. 

Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul 
batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul. 

Cel rău zice cu trufie: “Nu pedepseşte Domnul! 
Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile lui. 

Treburile îi merg bine în orice vreme; 
judecăţile Tale sunt prea înalte pentru el, ca 
să le poată vedea, şi suflă cu dispreţ împotriva 
tuturor potrivnicilor lui. 

El zice în inima lui: “Nu mă clatin, în veci sunt 
scutit de nenorocire!” 

Gura îi este plină de blesteme, de înşelătorii 
şi de vicleşuguri; şi supt limbă are răutate şi 
fărădelege. 

Stă la pândă lângă sate, şi ucide pe cel nevino-
vat în locuri dosnice: ochii lui pândesc pe cel 
nenorocit. 

Stă la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în 
vizuină: stă la pândă să prindă pe cel neno-
rocit. Îl prinde, şi-l trage în laţul lui: 

se îndoaie, se pleacă, şi-i cad săracii în ghiare! 

El zice în inima lui: “Dumnezeu uită! Îşi 
ascunde Faţa şi în veac nu va vedea!” 

continuare >>

PREGĂTINDU-NE  
  INIMILE ŞI MINŢILE

Fresca în Africa de Vest. Avertizarea locuitorilor 
comunităţii despre traficarea persoanelor. 
(Sursă: F.A.I.T.H. Consortium) 



Scoală-Te, Doamne, Dumnezeule, ridică mâna! 
Nu uita pe cei nenorociţi! 

Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? 
Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu 
pedepseşti? 

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi 
suferinţa, ca să iei în mână pricina lor.  
În nadejdea Ta se lasă cel nenorocit,  
şi Tu vii în ajutor orfanului. 

Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte-i 
fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi! 

Domnul este Împărat în veci de veci;  
neamurile sunt nimicite din ţara Lui. 

Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! 
Le întăreşti inima, Îti pleci urechea spre ei, 

ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit,  
şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat  
din pământ.
~ Psalmul  10 ~

Adevăratul post

„Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile 
răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă 
drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug.”
~ Isaia 58:6 ~

Scopurile lui Dumnezeu

“Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, 
căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor 
nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu 
inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi 
prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an 
de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare 
a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei 
întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le 
dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, 
un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o 
haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să 
fie numiţi “terebinţi ai neprihănirii,” “un sad al 
Domnului, ca să slujească spre slava Lui.” 
~ Isaia 61:1-3 ~

Viaţă şi libertate prin Hristos

„Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu 
adevărat slobozi.”  
~ Ioan 8:36 ~

„Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi 
să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă 
viaţă şi s-o aibă din belşug.” 
~ Ioan 10:10 ~

Acesta este anunţul unui club de striptease din 
Ecuador care anunţă un spectacol cu fetele din 
Columbia. 



Salvare şi refacere
Rugaţi-vă pentru salvarea şi refacerea unui 
număr infinit de oameni care au devenit  
victime ale traficului sexual şi exploatării 
sexuale comerciale, incluzând următoarele:

•	 Pentru	ca	exploatarea	şi	abuzul	sexual	 
asupra lor să ia sfârşit;

•	 Pentru	un	număr	suficient	de	adăposturi	
sigure şi liniştite, astfel oferindu-le  
posibilitatea de a-şi satisface nevoile fizice;

•	 Pentru	îngrijitori	plini	de	iubire	care	îi	vor	
mângâia, consola şi îi vor face să se simtă 
ca într-o familie;

•	 Pentru	instruirea	şi	educarea	lor,	asigurându-le 
astfel o viaţă productivă şi plină de sens.

•	 Pentru	tratament	medical	care	să	întâmpine	
toate problemele lor de sănătate;

•	 Pentru	mesajul	Evangheliei	care	să	ajungă	
la urechile lor şi să fie primit în inimile lor.

Prăbuşirea industriei sexului
Rugaţi-vă pentru prăbuşirea industriei sexului 
care stimulează traficarea şi exploatarea 
sexuală comercială a  persoanelor:

•	 Pentru	distrugerea	industriei	pornografice;

•	 Pentru	interzicerea	pornografiei	pe	internet	
şi a site-urilor care promovează turismul 
sexual;

•	 Pentru	închiderea	cluburilor	de	striptease;

•	 Eforturi	legale	de	constrângere	pentru	a	
pune în aplicare legea obscenităţii, a lupta 
împotriva corupţiei şi de a aresta/ 
condamna pe proxeneţi, traficanţi şi „clienţi”;

•	 Pentru	închiderea	permanentă	a	bordelurior.

Reducerea cererii
Rugaţi-vă pentru eforturi de a reduce cererea 
pentru comerţul sexual, incluzând următoarele:

•	 Anularea	tentativelor	de	a	legaliza	
prostituţia în ţările din întreaga lume;

•	 Răsturnarea	legilor	care	legalizează	
prostituţia în Olanda, Germania, Noua 
Zeelandă şi anumite părţi ale Australiei;

•	 Pentru	abrogarea	prostituţiei	legalizate	în	
Nevada;

•	 Pentru	dezvoltarea	programelor	cunoscute	
sub denumirea de „johns’ schools” 
(Şcolile lui John) pentru bărbaţii care 
sunt condamnaţi pentru acostare sexuală 
(accentuat pe educarea bărbaţilor în ce 
priveşte daunele pe care le provoacă 
prostituţia);

•	 Pentru	succesul	şi	dezvoltarea	slujirilor	
precum „Faithful and True” (Credincios 
şi adevărat) şi „Avenue” (Bulevard) care 
vin în ajutorul oamenilor ce suferă de 
dependenţă sexuală;

•	 Pentru	mişcările	anti-culturale	care	să	se	
opună procesului de normalizare a  
proxenetismului şi prostituţiei. 

•	 Ca	Dumnezeu	să	osândească	inimile	
traficanţilor, proxeneţilor şi a „clienţilor”, 
transformându-le inimile, având exemplul 

Sărăcia îi 
face vulnera-
bili pe femei şi 
copii faţă de 
traficanţi*

*Copiii reprezentaţi 
în acest pamflet 
nu sunt abuzaţi 
sexual. Ei 
reprezintă o parte 
a populaţiei care se 
află sub risc. 

continuare >>

CERERI DE RUGĂCIUNE



lui John Newton care s-a dezis de viaţa lui 
de comerciant de sclavi atunci când s-a 
întors la credinţă.   

Dezvoltare
Rugaţi-vă pentru dezvoltarea naţiunilor sărace; 
ca popoarele din astfel de ţări să cunoască 
standardul decent de trai, să aibă o educaţie 
semnificativă şi posibilitate să se angajeze, iar 
prin aceasta să iasă din împrejurările dispera-
rate care îi fac pe oameni vulnerabili faţă de 
exploatare sexuală comercială şi traficul sexual. 

Liderii mondiali
Rugaţi-vă pentru liderii mondiali, ca ei să 
confrunte traficul sexual şi comercializarea 
exploatării sexuale dedicându-şi timpul, energia 
şi resursele naţionale pentru eradicarea acestora. 

Biserica
Rugaţi-vă pentru biserică şi răspunsul ei faţă 
de traficul sexual şi exploatării comerciale a 
sexului, incluzând următoarele:

•	 Pentru	mai	mulţi	misionari	care	să	ducă	
Evanghelia;

•	 Pentru	mai	mulţi	voluntari	creştini	care	să	
deschidă şi să administreze case de recu-
perare pentru supravieţuitorii traficului şi 
exploatării sexuale comerciale, precum şi 
programe de eliberare a victimelor. 

•	 Pentru	creşterea	resurselor	umane	şi	
financiare care să fie destinate întâmpinării 
nevoilor victimelor care au supravieţuit;

•	 Pentru	biserică,	membrii	săi	şi	lideri	ca	să	
rămână puri din punct de vedere sexual, 
ca ei sa nu devină făptaşii sau consumatorii 
abuzului de orice formă;

•	 Pentru	creşterea	reţelei	şi	cooperării	între	
grupuri de creştini care lucrează la această 
problemă;

•	 Pentru	puterea,	curajul	şi	viziunea	creştinilor	
care lucrează în acest domeniu.

Pentru mai multe informaţii despre traficul 
sexual şi exploatarea sexuală comercială 
contactaţi:

Lisa L. Thompson
Liaison for the Abolition of Sexual Trafficking
The Salvation Army National Headquarters
615 Slaters Lane
Alexandria, VA 22314
Tel: 703.519.5896
email: lisa_thompson@usn.salvationarmy.org
www.salvationarmyusa.org/trafficking
www.iast.net 
    
Comisar Netty van der Harst
Locotenent-Colonel Astrid Herring 
Armata Salvării 
109044, Moscova, Krestiansky Tupik 16/1 
Rusia
Теl: 7 (495) 911-2600,  911-2956,  911-2702 
Netty_vanderHarst@eet.salvationarmy.org 
Astrid_Herring@eet.salvationarmy.org

Generalul şi Preşedintele Mondial al Slujirii 
Femeilor cheamă Armata Salvării din întreaga 
lume la un sfârşit de săptămână de rugăciune 
pentru victimile comerţului şi traficului sexual.


