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liberatED și Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați  
atrag atenția asupra Traficului de Persoane 

Din ce în ce mai multe fete tinere și femei sunt atrase în plasa traficanților prin metoda 
”lover boy”, așa că a sosit momentul să le oferim educația și aptitudinile necesare pentru a 
recunoaște și combate acest fenomen. liberatED împreună cu Biblioteca Județeană "V.A. 
Urechia" Galați fac echipă pentru a atrage atenția asupra fenomenului traficului de persoane.  

Pe 31 martie, vizitatorii bibliotecii din Galați și rezidenții orașului Galați vor fi 
încurajați să își deseneze o inimă roz pe mână, pentru a genera discuții și a aduce atenția asupra 
acestei metode de exploatare. Totodată, vizitatorii Bibliotecii vor primi materiale informative 
cu privire la traficul de persoane și vor putea accesa, prin intermediul codurilor QR și al mai 
multor linkuri, diverse resurse online puse la dispoziție de liberatED pe această temă, incluzând 
aici și un chestionar al relațiilor, ce ajută la identificarea semnelor de avertizare, precum și o 
listă cu pași de urmat înaintea unei călătorii.  

Metoda ”lover boy” este des folosită de către traficanți și rețelele de crimă organizată 
(CO). Prin oferirea unor cadouri, promisiuni false de iubire și începutul unei noi vieți, traficanții 
seduc fete și femei, iar apoi le forțează sau le manipulează să se prostitueze, în România sau în 
străinătate.  

Cauza fundamentală a traficului de persoane sunt traficanții și, în vreme ce se depun 
eforturi, atât în România, cât și la nivel internațional, pentru a combate traficul de persoane 
prin identificarea traficanților, educația la nivel comunitar și promovarea campaniilor de 
conștientizare sunt alți factori-cheie ai luptei împotriva traficului de persoane ce nu trebuie 
trecut cu vederea. 

„Sunt suferințe fizice si psihice imense, care, în cele mai multe cazuri, lasă urme și 
traume pentru tot restul vieții acestor persoane – tinere, în special, care au sperat de fapt 
într-o viață mai bună și care au căzut, fără voia lor, într-o capcană. Ce avem de făcut – 
urgent – este să ne reunim și să ne coordonăm eforturile pentru a putea crește impactul 
acțiunilor deja existente pentru a putea obține, ca un prim pas, scăderea numărului de 
victime traficate” - Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați 

„Femeile și fetele nu sunt responsabile pentru că au fost traficate pentru prostituție – 
traficanții sunt cei responsabili. Dorim să oferim tuturor puterea de a lua o decizie informată, 
și de a conștientiza semnele de avertizare – de a nu avea teamă să își urmeze visul și de a se 
îndrăgosti, dar de a iubi cu ochii deschiși.” – Asociația liberatED 

Pentru mai multe informații puteți accesa: https://www.liberated.global/loverboyinformatii-ro 

 
 
 
 


