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traficul de persoane nu are vacanta
cat e factorul tau de protectie?
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Un nivel scăzut de constientizare în ceea ce priveşte 

riscul de a deveni victimă a traficului de persoane. 

Faptul că nu credeţi că vă poate afecta direct, vă 

impiedică să evaluaţi corect şi realist informaţiile şi 

planurile prezentate de posibilul traficant. 

Discrepanţa între nivelul aşteptărilor şi resursele de 

atingere a acestora creşte riscul de victimizare prin 

traficul de persoane. 

GRILA DE EVALUARE 

Factor de protecţie IV. Răspuns NU la toate întrebările

Factor de protecţie III. Dacă ai răspuns DA la 1-5 întrebări ai un 
nivel mediu de informare în ceea ce priveşte traficul de persoane

Factor de protecţie II. Dacă ai răspuns DA la 5-10 întrebări ai un 
nivel scazut de informare în ceea ce priveşte traficul de persoane

Factor de protecţie I. Dacă ai răspuns DA la 10-15 întrebări fii 
deschis la informaţiile puse la dispoziţie de noi şi creşte-ţi gradul 
de protecţie împotriva traficului de persoane.
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PROTEJEAZĂ-TE!

1. Nimeni nu are dreptul să te supună abuzurilor de 

orice fel!

2. Fii suspicios faţă de promisiunile verbale susţinute 

de orice fel de argument!

3. Reţine adresa şi numărul de telefon ale unei 

organizaţii anti-trafic, din ţara sau oraşul unde vei 

merge!

4. Paşaportul sau alte documente de identitate pot 

fi reţinute doar de oficialităţile de la vamă sau poliţie. 

Nici o altă persoană nu are dreptul să le reţină!

Informează-te! 0800 800 678

Mă numesc Alina, am 25 de ani şi locuiesc în 
judeţul Cluj.
Am avut o copilărie grea: tatăl meu ne bătea pe 
mine şi pe mama, am renunţat la şcoală în clasa a 
VIII- a când am rămas însărcinată. 

Mi-am găsit greu un loc de muncă dar când l-am 
cunoscut pe iubitul meu am început să fiu fericită. 
S-a purtat foarte frumos cu mine, a avut grijă de 
mine. Ne-am mutat împreună, vroiam să fim o 
familie…şi atunci…iubitul meu a început să mă 
oblige să am contacte sexuale … pentru bani … cu 
mai mulţi bărbaţi ….pentru bani.

Mă obliga să mă prostituez pentru ca avea nevoie 
de bani, pentru alcool şi jocuri. Atunci când 
refuzam sau dacă nu aduceam suficienţi bani 
acasă mă bătea. Am încercat să fug de el, să mă 
ascund. Am reuşit chiar să fug în Italia, dar m-a 
declarat disparută şi poliţia italiană m-a găsit. 
După patru ani părinţii mei l-au reclamat la poliţie 
şi aşa am reuşit să scap din locuinţa lui.

Acum ştiu că a găsit pe altcineva. Cred că asta e 
motivul pentru care m-a lăsat în pace, fiindcă a 
găsit altă victimă.

“Democraţia ca mod de viaţă”
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