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O adolescentă din Iaşi a reprezentat România la lucrările celui de-al treilea Congres Mondial 
împotriva Explotarii Sexuale a Copiilor şi AdolescenŃilor 

 
  

 
Mai des decât ne place să recunoaştem, adulŃii s-
au obişnuit să vorbească şi să acŃioneze în 
numele copiilor şi adolescenŃilor. În consecinŃă, nu 
de puŃine ori, eşuăm în încercarea de a identifica 
adevăratele probleme cu care aceştia se confruntă 
zi de zi. 
 
În încercarea de a schimba acest lucru, 300 de 
copii şi adolescenŃi din toate colŃurile lumii au fost 
invitaŃi să participe la cel de-al treilea Congres 
Mondial Împotriva Exploatarii Sexuale a Copiilor şi 
AdolescenŃilor care s-a desfăşurat la sfârşitul lunii 
Noiembrie, la Rio de Janeiro – Brazilia.  
 
Evenimentul a adus laolalta peste 3,000 de 
reprezentanŃi ai guvernelor, ai agenŃiilor ONU şi ai organizaŃiilor nonguvernamentale din toată lumea. 
Aceştia s-au întâlnit pentru a discuta despre progresele înregistrate în ultimii ani în lupta împotriva 
exploatării sexuale a copiilor şi adolescenŃilor, despre problemele actuale dar şi depre provocările 
viitoare. 
 
Tânăra Mădălina B. în vârsta de 15 ani, dintr-un sat din JudeŃul Iaşi, a reprezentat World Vision 
România dar şi pe tinerii din comunitatea ei, la congres. Mădălina, impreuna cu ceilalŃi copii şi 
adolescenŃi prezenŃi la Rio de Janeiro, au avut ocazia de a discuta direct cu adulŃii, de a pune 
întrebări şi de a prezenta perspectivele lor asupra problemei exploatării sexuale. 
 
“M-am bucurat foarte mult să văd că adulŃii au ascultat ceea ce am avut de spus noi, copiii. Am avut 
ocazia să povestesc despre un proiect de prevenire a traficului de persoane pe care World Vision 
România împreună cu tinerii din satul meu l–au desfăşurat în 2008. Acest proiect este un exemplu de 
luptă împotriva traficului de persoane dar şi împotriva exploatării sexuale a tinerelor pentru că multe 
adolescente din România sunt traficate şi obligate să se prostitueze”, a spus Mădălina. 
 
Pe lângă posibilitatea de a participa la toate discuŃiile care s-au purtat în timpul celor trei zile de 
congres, copiii şi adolescenŃii au avut şansa de a redacta propria lor declaraŃie care a cuprins 
recomandarile lor pentru a stopa exploatarea sexuala a copiilor şi adolescenŃilor.  
 
“Noi, copiii şi adolescenŃii, credem că este important să putem vorbii direct reprezentanŃilor guvernelor 
şi, de aceea, am cerut să fim invitaŃi mai des la dezbateri sau mese rotunde care pun în discuŃie lupta 
împotriva exploatarii sexuale. Un alt lucru pe care l-am cerut a fost sprijinirea financiară, de către 
guverne, a unor proiecte implementate de tineri pentru tineri ”, a spus Mădălina. 
 
Mădălina face parte dintr-un grup de adolescenŃi care a lucrat îndeaproape cu World Vision România 
pentru a prevenii traficul de persoane, în comuna CepleniŃa din JudeŃul Iaşi. În urma unui studiu 
realizat de World Vision în 2006, JudeŃul Iaşi s-a dovedit a fi vulnerabil la fenomenul traficului de fiinŃe 
umane.  
 
Proiectul implementat în comuna CepleniŃa a fost unul de prevenire şi s-a axact pe realizarea de 
sesiuni de informare în cadrul cărora elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a din trei şcoli din comună au 
primit informaŃii despre traficul de persoane. 
 
 O altă componentă importanta a proiectului a fost organizarea unui concurs de scriere de scenarii 
pentru o piesa de teatru având ca temă traficul de persoane şi punerea în scena a acesteia. Aceste 
activităŃi vor fi implementate şi în 2009, de data aceasta de către grupul de tineri din care Mădălina 
face parte. 
 
“Am învăŃat multe din participarea la acest congres – am acum mai multe informaŃii despre ce 
înseamnă exploatarea sexuală a copiilor şi tinerilor şi mă simt mai pregatită să vorbesc şi altora 
despre  acest fenomen”, a spus Mădălina.”Înainte, nu ştiam că prostituŃia copiilor este o problemă atât 
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de gravă şi nici că, prin intermediul Internetului, mulŃi copii pot fi atraşi în capcane şi pot devenii 
victime ale unor oameni care vor să le facă rău”, a continuat ea. 
 
Recunoscatoare pentru şansa care i-a fost acordată, Mădălina şi-a luat angajamenul de a vorbii 
tinerilor din comunitatea ei despre lucrurile pe care le-a învăŃat din participarea ei la congres şi despre 
explotarea sexuala a copiilor şi adolescentilor. 


