ECHIPA DE ASISTENȚĂ A COPILULUI
Cine suntem?
Echipa de Asistență a Copilului (creată în 2010) din cadrul Programului Copii al Centrului
Internațional ,,La Strada”, formată dintr-un avocat și mai mulți psihologi, asistă copiii victime și
martori ai abuzului sexual și exploatării sexuale, pe toată durata procesului penal.
Care este misiunea noastră?
Să asigurăm respectarea drepturilor și intereselor copilului pe toată durata procesului penal în
scopul evitării victimizării repetate și exercitării eficiente a tuturor principiilor ce derivă din
conceptul justiției restaurative.
Care este domeniul nostru de competență?
Orice formă de violență sexuală împotriva copiilor, manifestată prin abuz sexual sau
exploatare sexuală, definește domeniul nostru de activitate. Utilizarea tehnologiilor
informaționale ca modalitate de recrutare, ademenire, mediu de săvârșire a abuzului sau de
exploatare este elementul care definește specializarea noastră. Suntem dispuși să asigurăm
asistența juridică și psihologică a copilului victimă sau martor a următoarelor infracțiuni:
 Violul (art. 171 CP RM)
 Acțiuni violente cu caracter sexual (art. 172 CP RM)
 Hărțuirea sexuală (art. 173 CP RM)
 Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (art. 174 CP RM)
 Acțiuni perverse (art. 175 CP RM)
 Ademenirea minorului în scopuri sexuale (art. 175/1 CP RM)
 Traficul de copii (art. 206 alin. (1) lit. a) CP RM)
 Pornografia infantilă (art. 208/1 CP RM)
 Recurgerea la prostituția practicată de un copil (art. 208/2 CP RM)
Care sunt principiile noastre?
- Asigurarea echilibrului dintre justiția penală și interesul superior al copilului;
- Confidențialitatea și protecția identității victimei;
- Evitarea intervențiilor în care beneficiul pentru copil este minim, iar riscul de a dăuna este
mare;
- Participarea copilului în procesul de luare a deciziilor care îl vizează.
Cine poate solicita intervenția noastră?
- Reprezentanții organelor de drept;
- Specialiștii din domeniul protecției copilului și domeniile conexe (asistență socială, educație,
sănătate)
Ce servicii oferim?
 Asistență și consultanță pentru organele de drept pe durata investigațiilor:
 Asistență psihologică specializată pentru copii și membrii familiilor acestora, pe
durata desfășurării procesului penal;
 Asistență și consultație juridică specializate pentru copii și membrii familiilor
acestora;
 Încăperi special amenajate pentru audierea copiilor victime/martori ai abuzului sau
exploatării sexuale.
 Date de contact
 Tel.: +373 78 330 406, +373 78 405 660
 Web: siguronline.md, lastrada.md
 Regim de muncă: 24/24, 7 zile în săptămână.
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O dinamică a cazurilor asistate timp de 8 ani
Din prima zi de activitate și până la finele primului semestru al anului 2019, în total 437 de copii
au beneficiat de suportul avocatului și psihologului La Strada. Este vorba despre copii și
adolescenți, care au figurat ca victime sau martori în procese judiciare pe cazuri de abuz sexual:
(viol, hărțuire sexuală, ademenire a minorului în scopuri sexuale, acțiuni violente cu caracter
sexual, acțiuni perverse) sau exploatare sexuală ( trafic de copii, pornografie infantilă, precum și
infracțiunea de recurgere la prostituția practicată de un copil).
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Primul semestru al anului 2019: cifre și tendințe
În prima jumătate a anului 2019, avocatul și psihologii EAC au preluat 43 de cazuri noi și au
continuat să acorde asistență pentru încă 26 de cazuri din anul precedent. În toate aceste cazuri,
internetul a fost principala platformă de recrutare sau de menținere a legăturilor dintre abuzator și
victimă. Însăși săvârșirea infracțiunilor se întâmplă tot mai frecvent în mediul online, mai ales când
vine vorba despre pornografie și trafic de copii.

Trafic - 16 copii
Pornografie - 16 copii
Hărțuire sexuală - 1 copil
Ademenire - 1 copil

43 de cazuri
de abuz sexual și
exploatare sexuală a
copiilor

Acțiuni perverse - 1 copil
Violuri - 7 copii
Acțiuni violente cu caracter sexual - 1 copil

Repartizarea cazurilor asistate de avocat și psiholog pe parcursul anului 2019
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Toate cazurile de trafic în scop de exploatare sexuală a minorelor au fost

săvârșite în Chișinău
În primele șase luni ale anului curent, 16 copii au beneficiat de asistență juridică și psihologică
pe durata proceselor penale în cazuri de trafic de minori. În majoritatea cazurilor, copiii au venit la
Chișinău cu convingerea că urmează să se angajeze în calitate și bucătar, chelner sau dădacă, la
propunerea unei persoane pe care au cunoscut-o în mediul online (de obicei, Facebook sau
999.md) sau chiar a unei prietene. Ulterior, ajungând în oraș, aflau că de fapt vor trebui să se
prostitueze. În unele cazuri, fetele au fost constrânse fiind închise în apartamente, controlate
mereu, fără a avea posibilitatea de a părăsi locul exploatării.
Se atestă însă și cazuri în care e simulat ,,dreptul la alegere” al copilului. Propunerea de a
presta servicii sexuale este, de fapt ,,ambalată și vândută” ca unica modalitate de a câștiga bani
ușor pentru a-și satisface nevoile specifice vârstei: dorința de a fi independentă, stăpână pe sine și
ducând o viață îndestulată. Factorii de vulnerabilitate contribuie și mai mult la această ,,alegere”, și
anume:
-

lipsa suportului familial - majoritatea minorelor fie sunt orfane, fie au relații ostile cu
părinții și nu au persoane de resursă în anturajul lor;

-

lipsa alternativelor de a se întreține - nu au o meserie și nici nu pot fi angajate oficial
în virtutea vârstei lor.


Pentru a fi controlați mai ușor, copiii sunt drogați

O tendință extrem de îngrijorătoare care ia amploare este administrarea de droguri minorelor prin
constrângere sau manipulare, creând-le dependență. Este un mecanism ușor prin care traficanții
ajung să le controleze: fetele sunt impuse să se prostitueze și să restituie așa-zisele datorii pentru
drogurile care li s-au administrat și de care au nevoie în continuare. Aceste fete ajung să simtă
indiferență față de propria persoană, nu au pretenții și sunt docile cu clienții - unele droguri fac ca
fetele să nu aibă nevoie de somn și de mâncare câteva zile la rând. Anume aceste substanțe le
permit proxeneților să sporească numărul de clienți, să reducă cheltuielile de întreținere a
minorelor și să-și sporească venitul.
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