
O victimă a traficului de persoane va beneficia de 
următoarele drepturi și servicii:

•	 Dreptul	de	 reprezentare	pentru	perioada	 investigației	 și	 la	 tribunal	de	către	
un	avocat	desemnat	și	plătit	de	către	stat

•	 Dreptul	 de	 a	 apărea	 la	 tribunal	 ca	 persoană	 vătămată,	 să	 fie	 ascultat/ă,	 să	
convoace	 martori,	 să	 asculte	 evidențele	 și	 să	 ceară	 despăgubiri	 în	 timpul	
procesului	

•	 Dreptul	 de	 a	 cere	 despăgubiri	 în	 avans	 de	 la	 fondurile	 guvernamentale,	 în	
cazurile	în	care	pârâtul	se	află	în	imposibilitate	de	plată	

•	 Dreptul	de	a	beneficia	de	interpretare,	dacă	este	cazul
•	 Dreptul	la	permis	temporar	de	reședință	pentru	o	perioadă	de	reflecție	de	30	

de	zile
•	 Dreptul	la	permis	temporar	de	reședință	pentru	perioada	investigației

Dreptul	de	cazare	temporară,	îngrijiri	medicale	și	sprijin	social	și	ajutor	economic	
pentru	victimă	și	pentru	copii	urmează	permisul	temporar	de	reședință.

Contacte; unde să ceri ajutor

Secția	 locală	 de	 poliție	 este	 responsabilă	 pentru	 toate	 denunțurile	 de	 crime.	
Poliția	vă	va	da	direcții	pentru	a	lua	legătură	sau	a	întreprinde	alte	acțiuni.	Poliția	
și	procuratura	vor	avea	grijă	ca	un	avocat	să	fie	desemnat	și	să	fie	trimisă	cererea	
pentru	reședință	temporară.

NMT:	the	National	Method	Support	in	fighting	trafficking	in	human	beings,	
010-223	11	40
nmt.stockholm@lansstyrelsen.se	 ,	 este	o	agenție	de	 stat	 cu	o	misiune	națională	
care	va	transfera	telefoanele	de	ajutor	și	sprijin	către	instituțiile	potrivite	

“Brottsoffermyndigheten”	The	Swedish	Crime	Victim	Compensation	and	Support	
Authority	Box	470,	901	09	UMEÅ	Sweden,	Telephone	switchboard:	090	70	82	00	
este	autoritatea	principală	din	Suedia	pentru	sprijinul	victimelor	de	crime.	

Dacă	nu	doriți	să	luați	legătură	cu	un	ofițer	de	sprijin	al	victimelor,	atunci	adresați-
vă	unei	ONG	sau	unui	ofițer	de	poliție	 sau	unui	asistent	 social	 care	activează	 în	
domeniu.	

Ghid pentru victimele 
traficului de persoane
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Ce reprezintă traficul de persoane?

Traficul	de	persoane	constituie	o	încălcare	serioasă	a	drepturilor	omului	și	este	o	
crimă	gravă	care	afectează	femeile,	bărbații	și	copiii.	Acest	ghid	vă	oferă	o	scurtă	
prezentare	 a	 infracțiunii	 de	 trafic	 de	 persoane	 și	 o	 privire	 de	 ansamblu	 asupra	
măsurilor	de	sprijin,	precum	și	date	de	contact	pentru	asistență	și	ajutor.

În	Suedia,	traficul	se	definește	în	următorul	fel:

Din Legea penală a Suediei, Articolul 4 
Paragraful 1 a

O	persoană	 care,	 în	 alte	 cazuri	 decât	 cele	menționate	 la	 Pargraful	 1,	 recurge	 la	
constrângere	 sau	 înșelăciune	 ilegală,	 exploatează	 vulnerabilitatea	 unei	 alte	
persoane	 sau	 prin	 alte	 mijloace	 necorespunzătoare	 recrutează,	 transportă,	
adăpostește,	 primește	 sau	 întreprinde	 orice	 alte	 acțiuni	 similare	 față	 de	 o	
persoană	cu	scopul	ca	această	persoană	să	fie	exploatată	sexual,	pentru	prelevare	
de	organe,	pentru	serviciu	militar	sau	muncă	forțată	sau	orice	altă	constrângere,	
este	într-o	situație	care	implică	o	stare	de	urgență.
O	 persoană	 care	 săvârșește	 una	 dintre	 acțiunile,	menționate	 în	 primul	 paragraf	
împotriva	unei	persoane	care	are	sub	optsprezece	ani,	va	 fi	condamnată	pentru	
trafic	de	persoane,	chiar	dacă	nu	a	fost	utilizat	niciunul	dintre	mijloacele	improprii	
descrise	în	paragraf.	
Dacă	o	încălcare,	menționată	în	paragrafele	de	la	trei	la	unu	nu	este	foarte	gravă,	
sentința	va	fi	cu	închisoarea	pentru	cel	mult	patru	ani.	

Ce reprezintă traficul de persoane?

Dacă	ați	trecut	prin	unele	situații	care	se	asemănă	cu	cele	descrise	mai	jos	sau	cu	scopurile	
din	tabelul	de	mai	jos,		atunci	ar	putea	fi	vorbă	de	crima	de	trafic	de	persoane	sau	de	fapte	
care	au	legătură	cu	acesta:

•	 Vă	aflați	în	situație	de	dependență,	forțat/ă	să	lucreze	în	anumite	condiții	sau	
să	facă	ceva	împotriva	voinței	sale?	

•	 Aveți	 acces	 la	 câștigurile	 dumneavoastră?	 Sunteți	 constrâns/ă	 din	 cauza	
datoriilor?	

•	 Sunteți	 în	 posesia	 pașaportului	 dumneavoastră	 sau	 a	 altor	 documente	 de	
călătorie	sau	de	identitate	sau	acestea	sunt	ținute	de	o	altă	persoană?

La ce fel de sprijin și servicii aveți acces?

•	 Este	 foarte	 important	 de	 știut	 că	 aveți	 dreptul	 la	 ajutor	 și	 sprijin	 înainte	 și	
în	 timpul	 procedurilor	 penale,	 precum	 și	 pentru	 o	 anumită	 perioadă	 după	
terminarea	procesului.

•	 Ajutorul	și	sprijinul	se	oferă	doar	dacă	victima	îşi	da	consimţământul;	dacă	nu	
doriți	să	primiți	servicii,	acestea	nu	vă	vor	fi	oferite.

•	 Probele	sunt	foarte	importante	în	procesele	penale.	Faceți	tot	ce	puteți	ca	să	
păstrați	evidențele	necesare.	 În	caz	de	 leziuni	 fizice,	 adresați-vă	unui	medic	
care	 să	 le	 înregistreze.	 Asigurați-vă	 că	 leziunile	 sunt	 documentate	 în	 mod	
potrivit.	Dacă	este	necesar,	faceți	fotografii	colorate	leziunilor.	De	asemenea,	
păstrați	 toate	 documentele	 de	 probă-scrisori	 de	 amenințare,	 mesaje,	 etc.	
Păstrați	 tot	și	orice	obiect	care	ar	putea	fi	 folosit	ca	dovada	abuzului	 la	care	
ați	fost	supus/ă.	

Ce acțiuni? În ce mod/Cum? Cu ce scop/De ce? 

recrutare;
transportare;
aducerea	peste	
granițe;
ascundere;
primire;
schimbarea	controlu-
lui	sau	predarea

amenințare;
forțare	sau	constrân-
gere;
răpire;
fraudă	sau	înșelăciune;
abuz	de	putere;
abuz	de	stare	de	vul-
nerabilitate;
cerere	de	bani	sau	de	
compensare

Pentru	a	exploata	o	persoană:
Pentru	prostituție	sau	alte	forme	de	
exploatare	sexuală;
Pentru	muncă	involuntară	sau	alte	servicii	
cu	forță	(inclusiv	cerșit,	sclavie	sau	altele	
asemănătoare);
pentru	muncă	forțată;
pentru	activități	criminale;
pentru	prelevarea	organelor	

Dacă	observați	că	unele	dintre	întrebările	de	mai	jos	se	referă	la	dumneavoastră,	
vă	rugăm	să	cereți	ajutor.	
•	 Sunteți	 abuzat/ă	 fizic,	 sexual	 sau	 psihic?	 Suferiți	 de	 leziuni	 sau	 sunteți	

agresat/ă?
•	 Sunteți	 amenințat/ă	 de	 către	 angajatorul	 dumneavoastră?	 Vă	 este	 frică	 că	

dacă	 renunțați	 la	 locul	 dumneavoastră	 de	muncă,	 ceva	 rău	 se	 va	 întâmpla	
dumneavoastră	sau	unui	membru	al	familiei	dumneavoastră?	


