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Investigatie BBC: Copii din Romania, traficati
pentru sex
O investigatie BBC dezvaluie, dupa doi ani de documentare, cum sunt
ademeniti copii din Romania sa intre in industria sexului si cum unii dintre ei
ajung in Marea Britanie, traficati pentru sex, scrie Digi24.ro.
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Odata ajunsi in Marea Britanie, copiii sunt tinuti captivi si obligati sa ofere servicii sexuale, potrivit
materialului BBC.
Jurnalista BBC Jean Mackenzie a petrecut doi ani calatorind intre Romania si Marea Britanie si
dezvaluie de ce aceasta industrie infloreste, dupa ce a cunocut fete care sunt vandute si
cumparate.
Reportajul prezinta in deschidere o operatiune a politiei la o casa din Birmingham, Anglia, unde
gasesc patru fete din Romania, imbracate doar in lenjerie. Politia suspecteaza ca fetele au fost
traficate in Marea Britanie si obligate sa se prostitueze.
Fetele sunt duse intr-un loc sigur si li se ofera asistenta, insa pentru ca ele nu recunosc ca au
fost traficate, iar prostitutia este legala in Marea Britanie, fetele sunt duse inapoi in casa de unde
au fost ridicate, despre care politistii spun ca functioneaza ca bordel.
Jean Mackenzie a calatorit in Romania pentru a afla de ce atat de multe fete cad victime ale
traficului si de ce se feresc atat de tare sa accepte sa fie ajutate.

Ea a mers la un adapost de copii, unde au ajuns fete care fusesera ademenite spre prostitutie de
traficanti prin metoda „lover-boy”. Iana Matei, presedinta Fundatiei Reaching Out Romania, i-a
explicat jurnalistei cum functioneaza aceasta metoda si a dat exemplul unei adolescente de 13
ani care „incearca cu disperare” sa ajunga inapoi la cel care a ademenit-o prin aceasta metoda, un
„lover-boy” de 52 de ani.
Copilele, unele dintre ele ademenite inca de la varsta de 10 ani, sunt „educate” de traficanti sa nu
aiba incredere in politie.

Drogata, in portbagajul masinii
Jean Mackenzie a gasit o familie care si-a recuperat fata la trei ani dupa ce fusese traficata, cand
avea doar 12 ani.
„Eram o sclava pentru ei, faceam tot ce-mi spuneau. Aveau nevoie de bani si stiam ca singura
solutie este sa ma prostituez”, a spus Andreea pentru BBC.
Parintii fetei stiau cine a luat-o si au spus ca au cerut in zadar ajutorul politiei. Pana la urma, s-au
decis s-o recupereze singuri si s-au intalnit cu traficantii, gasindu-si fata in portbagajul unei
masini, drogata. Traficantii nu au patit nimic, s-a plans mama fetei.
BBC relateaza si „cazul care a socat Romania” - rapirea Alexandrei Macesanu de catre Gheorghe
Dinca - si a stat de vorba cu parintii fetei si cu jurnalistii care au relatat cazul la vremea respectiva.
Presedinta Fundatiei Reaching Out Romania afirma ca traficantii nu patesc nimic, iar BBC
prezinta date conform carora, in Romania, in 2020, condamnarile pentru trafic de persoane au
ajuns cel mai scazut nivel din ultimii zece ani.

Traficata a doua oara de aceiasi oameni
Cand s-a intors in Anglia, jurnalista BBC a fost sunata de tatal Andreei, care acum lucreaza
acolo, si care i-a spus ca fata lui a fost traficata din nou, de aceiasi oameni.
El spune ca si-a supravegheat timp de doi ani fata pentru a fi in siguranta, si-a vandut firma ca sa
poata sa stea cu ea. in momentul in care tatal a plecat sa munceasca in Anglia, traficantii au
venit si i-au ademenit din nou copila.
Iana Matei afirma ca se lovesste de astfel de cazuri de 20 de ani si ca nu s-a schimbat nimic.
„Concluzia este ca nu ne pasa”, arata presedinta Fundatiei Reaching Out Romania.
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