
Patru femei din Moldova prestează servicii sexuale 
în Italia, iar familiile acestora cred că ele muncesc în 
calitate de croitorese. Pe lângă faptul că femeile se 
ocupă cu un lucru umil, acestea sunt obligate să dea o 
parte din câştigul lor zilnic excrocilor, moldoveni şi ei. 
Când pleacă peste hotare, multe femei sunt expuse 
pericolului de a fi traficate: sunt deposedate de 
documente ce confirmă identitatea lor şi transformate 
într-o marfă ce are un stăpân. Deseori aceste femei 
sunt bătute, înjosite şi forţate să practice prostituţia, 
neavând pe nimeni să le vină în ajutor. 

Soţia lui Alexandru a decedat din cauza alcoolismului 
şi fiul acestuia porneşte într-o călătorie spre Italia, 
pentru a-şi găsi tatăl pe care nu l-a văzut de trei 
ani. Una din cele mai grave consecinţe ale migraţiei 
ilegale, sunt copiii lăsaţi în grija rudelor şi chiar a 
vecinilor. Din nefericire, cei care au grijă de aceşti 
copii nu sunt întotdeauna capabili să le dea acea 
dragoste şi atenţie de care au nevoie. “Nu l-aţi 
văzut întâmplător pe  tatăl meu?”5 întreabă fiul lui 
Alexandru, căruia îi lipseşte dragostea şi grija tatălui 
său. Acest caz este comun şi pentru mii de alţi copii 
părăsiţi, părinţii cărora au plecat să muncească peste 
hotare.  

Mulţi oameni cred că în viitorul apropiat Moldova 
va deveni o ţară fără locuitori. “Atâţia au plecat din 
Moldova. Dumnezeule, sunt atâtea localităţi în care au 
rămas doar bătrânii. Nici măcar pe vremea foametei 
sau a războiului nu era aşa ceva.”6 Poate că soluţia la 
această problemă trebuie căutată în fiecare dintre 
noi. Ar trebui să avem mai multă încredere în ţara 
noastră şi să încercăm să zidim o viaţă mai bună aici 
pe loc, pentru noi şi copiii noştri. Poate e timpul să 
folosim posibilităţile pe care le avem la noi în ţară 
şi să recurgem la migraţie doar ca modalitate de 
dezvoltare personală şi profesională. “Eu vreau acasă, 
Marco, dar la mine acasă”7, este dorinţa cea din urmă 
a lui Alexandru, care s-a convins că nicăieri nu-i mai 
bine ca acasă.    

Many people believe that Moldova will soon 
become a country without a population. “So 
many people left Moldova. God, in many towns 
only the elderly remain. The situation was better 
even during famines or war”6. Perhaps the solution 
to the problem lays in us. Perhaps, we should 
start having more confidence in our country and 
try to build a better life here, for us and for our 
children. Perhaps, it is time to take advantage of 
the opportunities existing at home, and resort 
to migration only as a professional and personal 
development. “I want to go home, Marco, but to 
my home”7  is Alexandru’s dying wish because he 
realizes that there is no place like home.   

Four young Moldovan women work as prostitutes 
in Italy, telling their families that they are 
seamstresses. Besides having a dishonorable job, 
the girls are threatened by Moldovan racketeers 
and have to give up a part of their earnings 
every day. When going abroad many women 
face the dangers of being trafficked, having their 
documents taken away illegally, and becoming 
merchandise for an owner. These women are 
often beaten, humiliated, forced into prostitution 
and have nobody to help them. 

Alexandru’s wife dies of alcoholism and his son 
travels alone to Italy seeking Alexandru, the father 
he hasn’t seen for three years. Today, one of the 
most terrible consequences of illegal migration 
is the fact that parents leave their children in 
the care of family members, relatives, and even 
neighbours. Unfortunately the care takers cannot 
always provide the necessary love and education 
for the child. “Have you seen my father?”5 asks 
Alexandru’s son, missing his father’s care and 
love. He is like thousands of Moldovan children, 
left behind by parents who work abroad.  

„OAMENI AI NIMĂNUI”
şapte întrebări în căutarea răspunsurilor 

Eşti gata să renunţi la 
ţara ta?

Are you ready to give 
up on your country?

Ce se va întâmpla cu 
societatea noastră când 
vor creşte copiii afectaţi de 
fenomenul migraţiei?   

What will happen to our 
society, when the children 
left behind as a result of 
migration grow up?  

Este oare necesar de a te 
informa în detalii despre 
posibilităţile legale 
de a pleca la muncă în 
străinătate? 

Is it necessary to learn 
in detail about the legal 
options for leaving 
Moldova and working in 
other countries? 

“ABANDONED PEOPLE”
seven questions in search of answers
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This publication has been produced by the 
International Organization for Migration, Mission 
to Republic of Moldova. 

Această publicaţie a fost elaborată de către Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Republica 
Moldova 

This publication has been produced with the assistance of the European 
Commission. The contents of this publication is the sole responsibility 
of IOM Moldova and can in no way be taken to reflect the views of the 
European Union. 

Această publicaţie a fost elaborată cu sprijinul Comisiei Europene. Conţinutul 
acestei publicaţii ţine de responsabilitatea OIM Moldova şi în nici un caz nu 
poate fi interpretat drept reflectare a viziunii Uniunii Europene. 
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6 Alexandru, scena 6;
Alexandru, scene 6;

7 Alexandru, scena 11
 Alexandru, scene 11

5 Fiul lui Alexandru, scena 11;
 Alexandru’s son, scene 11;
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Migraţia în masă a cetăţenilor Republicii Moldova 
a cuprins aproape toate grupurile sociale ale 
populaţiei, printre care persoane tinere şi în vârstă, 
femei şi bărbaţi, specialişti începători şi calificaţi,
medici, învăţători şi gospodine simple. Alexandru, 
unul din personajele-cheie în piesa dată mărturiseşte 
că „foarte degrabă, am putea ajunge o ţară fără 
locuitori”1. Ceea ce determină un număr atât de mare 
de oameni să plece peste hotare este câştigul de 
bani şi dorinţa de a trăi o viaţă mai decentă. Totuşi, 
mulţi dintre noi rămân a fi trişti şi disperaţi, prinşi în
neputinţa de a rambursa datoriile şi de a trăi viaţa pe 
care ne-o dorim.   

Alexandru îşi părăseşte familia când acesta află
despre boala sa incurabilă şi nu doreşte să devină o 
povară pentru soţia şi copilul său. Cu toate că deţine 
titlul de doctor în filozofie, Alexandru reuşeşte să-şi
găsească de lucru doar în calitate de îngrijitor al unui 
bătrân. Majoritatea persoanelor care lucrează peste 
hotare acceptă umilinţa şi cele mai mizere condiţii de 
muncă, fără a pune întrebări şi fără a-şi apăra propriile 
drepturi când acestea sunt încălcate: “Atâţia profesori 
universitari  sunt măturători. Atâţia vânzători de bilete 
la budă sunt ingineri! Doctori în ştiinţe matematice 
tencuiesc pereţii, chirurgii cară mortar, şi pictorii duc  
pizza la domiciliu”2. Este puţin probabil că lucrul pe 
care-l fac acum este ceea la ce au visat. 

Maria, precum mii de alte femei din Moldova, a 
plecat peste hotare pentru a-şi întreţine familia. În 
cazul dat, Maria a plecat să lucreze la negru pentru a 
putea asigura un trai decent soţului şi feciorului său. 
În timp ce femeia îngrijea de o doamnă singuratică 
din Italia, Maria află că soţul său s-a sinucis din cauza
zvonurilor, precum că soţia sa are un alt bărbat în 
Italia. Maria se tot întreabă nedumerită “Doamne, 
de ce oare a făcut asta?3”,  pentru a-şi da seama la un 
moment că toate eforturile şi sacrificiile au fost făcute
în zădar. Aflându-se ilegal în ţară, Maria nu se poate
întoarce imediat acasă ca să fie alături de feciorul
său. Plecarea peste hotare se sfârşeşte foarte des cu 
destrămarea familiilor, apariţia unor bariere între soţ 
şi soţie şi chiar distrugerea morală a oamenilor.    

Silvia şi Vitalie, o familie tânără de moldoveni, au 
plecat peste hotare în speranţa să câştige bani, să 
plătească datoriile şi să iasă din sărăcia în care au trăit 
toată viaţa. Lăsându-şi copilul în grija unei mătuşe, 
aceşti tineri şi-au pus drept scop să-şi cumpere o 
casă proprie. Odată ajunşi în Italia, Vitalie nu se poate 
angaja la lucru, iar Silvia este forţată de circumstanţe 
să întreţină relaţii sexuale cu patronul său italian. 
Ca recompensă, ea primeşte suficienţi bani pentru
a plăti datoriile şi pentru a putea plăti tratamentul 
feciorului său bolnav. Multe cupluri de moldoveni trec 
prin experienţe similare şi după ce se angajează la 
muncă în străinătate, pierd controlul asupra propriilor 
destine şi libertăţi, devin mai distanţaţi unul faţă de 
altul. “Dacă ştiam ce ne aşteaptă aici, nu aş fi venit
pentru nimic în lume” , mărturiseşte Vitalie. Acestea 
sunt remuşcările pe care le trăiesc mulţi bărbaţi şi 
femei plecaţi la muncă peste hotare. Aceştia riscă să-şi 
dezonoreze căsătoriile şi se expun jignirilor cotidiene.

The mass immigration of Moldovan citizens 
touched upon almost every social level of the 
population, including young and mature citizens, 
men and women, qualified professionals to
beginning specialists, doctors, teachers and 
simple housewives. Alexandru, one of the main 
characters of the play laments that “before long we 
could become a country without inhabitants”1. The 
common goal that urges so many people to go 
abroad is to earn money and search for a better 
life. Yet many of us end up sad and broken, unable 
to repay the debts and find that better life.  

Alexandru leaves his family when he finds out that
he has an incurable disease, because he doesn’t 
want to be a burden to his wife and son. Though 
he has a PHD in philosophy, Alexandru is only 
able to find work as a caretaker for an old man.
Most people who work abroad accept the most 
humble working conditions, and do not question 
when their rights are neglected. “University 
professors work as street sweepers, engineers 
sell tickets to public toilets, people with PHDs in 
mathematics plaster walls, surgeons carry mortar, 
and painters deliver pizzas”2. It is doubtful that this 
is really what they dreamed of doing in life. 

Maria, like thousands of other Moldovan women, 
went abroad to provide for her family. In Maria’s 
case, she went to work abroad illegally for her 
son and husband. While taking care of a lonely 
old Italian lady, she finds out that her husband
committed a suicide because of rumors that 
Maria has another man in Italy. “Oh God! But 
why did he do it?3”, Maria keeps asking herself, 
realizing that her effort and sacrifice has been in
vain. Since she is abroad illegally, she is unable to 
go home immediately and comfort her son. Very 
often, going abroad can break families apart, 
create barriers between husbands and wives and 
literally destroy people.  

Silvia and Vitalie, a young Moldovan couple, went 
abroad to earn money, pay off debts and end their
life-long poverty. Like many Moldovans, they want 
to buy a house of their own, and, also like many 
Moldovans, they left their son in the care of his 
aunt. However, once they are abroad, Vitalie can-
not find a job, and Silvia feels forced to sleep with
her Italian employer. She gets the money they 
need to pay off debts and help their sick son at
home. Many husbands and wives go through 
similar experiences and after finding a job abroad,
they lose control of their life, their freedom, and 
each other. “Had I known the reality, I would not 
have come here for the world” , concludes Vitalie. 
This is a thought that crosses the minds of many 
Moldovan migrants. They risk dishonoring their 
marriages and expose themselves to daily humili-
ations.  

Why do Moldovan citizens 
leave the country in great 
numbers and what is 
awaiting them abroad?

Din ce cauză cetăţenii 
Republicii Moldova pleacă 
din ţară şi ce îi aşteaptă peste 
hotare? 

What is the price of human 
dignity and human life?

Care este preţul demnităţii şi 
vieţii umane?

Is working abroad worthy 
of sacrificing your family?

Merită să-ţi sacrifici familia în
schimbul unui loc de muncă 
peste hotare? 

How much does your 
family cost?

Cât costă familia 
Dumneavoastră?
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1 Alexandru, “Oamenii ai Nimănui”, scena 1;
 Alexandru, “Abandoned People”, scene 1;

2 Alexandru, scena 6;
Alexandru, scene 6;

3 Maria, scena 7; 
 Maria, scene 7; 

4 Maria, scena 5;
Vitalie, scene 5;
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