8 de fevereiro de 2017

Dia Internacional
de Oração e
Sensibilização
Contra o

Tráfico Humano

Em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz 2017, o Papa Francisco
fala de violência “fragmentária” que permeia nosso mundo, violência
de diferentes formas e níveis que causa grande sofrimento globalmente.
O tráfico de seres humanos é uma dessas fontes de sofrimento, mas
também é verdade que o próprio tráfico é o fruto amargo de formas
mais profundas de interconectar a violência em nossas realidades
sociais, culturais, econômicas e ambientais. Nesta oração, convidamos
você a refletir sobre essa violência que permeia muitas das nossas
áreas sociais, culturais, econômicas e ambientais, aumentando a
vulnerabilidade ao tráfico humano.

Questões para Reflexão:
Esta oração para a festa de Santa Josefina Bakhita inclui tempo para a reflexão pessoal e partilha
comunitária, compromisso e oração. Sugerimos que você despenda algum tempo antes do encontro comum,
com cada uma das histórias que se seguem, considerando as seguintes perguntas:
• Onde você percebe a violência social, cultural, econômica ou ambiental nessas histórias? Onde
e como essas formas de violência interagem nas histórias ou na sua própria experiência?
• ¿Como esses vários exemplos de violência aumentam a vulnerabilidade ao tráfico humano?
• Onde você vê realidades sociais, culturais, econômicas ou ambientais em sua própria sociedade
criando vulnerabilidade ao tráfico humano? Como poderíamos contribuir inconscientemente
para essas realidades através de nossas escolhas?
• Como a compreensão das sementes sociais, culturais, econômicas e ambientais do tráfico de
seres humanos tem impacto em nossa resposta?

Vozes de Vulnerabilidade
Eu sou Akosua. Minha família tem passado por tempos difíceis. Tradicionalmente, o nosso povo
dependia de uma família ampliada para obter apoio, mas agora, à medida que a pobreza nos força a ir
para a cidade, os nossos antigos caminhos estão desaparecendo.
Tivemos muitas esperanças quando chegamos a Accra (Gana), mas meu pai perdeu seu emprego e
nós, crianças, não pudemos mais ir à escola. Papai não conseguia encontrar trabalho de novo, então
minhas irmãs e eu tínhamos que encontrar maneiras de sustentar nossa família. Para as meninas,
especialmente as jovens que não tem habilidades, existem poucas opções.
Há muitas crianças vivendo e trabalhando nas ruas de Accra hoje. Alguns são mendigos, e muitas
meninas e mulheres - como as minhas irmãs e eu - trabalhamos como kayayei, carregadoras de cabeça
femininas que transportam mercadorias de e para os mercados, para clientes. Cada dia, minhas jovens
irmãs e eu trabalhamos muitas, muitas horas. O trabalho é duro, e fazemos muito pouco dinheiro no
melhor dos tempos. Nós kayayei somos pagas com o que os clientes acreditam que merecemos. Isso
nos mantém pobres, suscetíveis a doenças e vulneráveis à violência. Às vezes, os clientes abusam de
nós, e as ruas podem ser perigosas à noite. Meninas até desaparecem. Temo pelos pequenos. Quem vai
nos proteger?

Desde que podemos nos lembrar, vivemos por nossa terra e cultivamos para a nossa alimentação.
Agora, nosso clima está mudando, e as águas estão subindo. A terra é escassa. O solo aqui não é mais
tão bom quanto era antes. Eu sou Sachh, e sou responsável por minha esposa e minhas duas jovens
filhas.
Quando chegaram as inundações, eu tive que pedir dinheiro emprestado o quanto eu podia para
fazer reparos em nossa terra e casa. Esperávamos que, se tivéssemos muito cuidado, nossas novas
plantações nos sustentariam e nos permitiriam pagar nossas dívidas. Quando as inundações voltaram,
perdemos toda a esperança.
Nossas escolhas são graves: Embora nossa filha mais velha, Shoma, tenha apenas 13 anos, já
recebeu uma boa oferta de casamento. Shoma teme esse tipo de arranjo, mas seu dote pode significar a
diferença entre a vida e a fome para nossa família. Ou talvez eu pudesse deixar minha família e migrar
para Dhaka (Bangladesh), como muitos outros fizeram. Se tudo correr bem, eu poderia mandar buscálos mais tarde. Mas os agricultores nem sempre se saem bem na cidade, e as condições de trabalho
podem ser mortíferas. Ouvi dizer que alguns trabalhadores são muito maltratados - ameaçados e

espancados - e não sei o que pode acontecer à minha esposa e às minhas filhas enquanto eu estiver fora. O que
será de nós e da nossa terra?

Meu nome é Adriano, e, como meu pai e meu avô antes de mim, eu sou um trabalhador agrícola. Quando
a pobreza em minha área tornou-se insuportável, eu estava desesperado por uma maneira de sustentar minha
família. Um dia, fui abordado por um dos gatos-corretores de trabalho - cujo trabalho é encontrar trabalhadores
para as plantações de café. Ele me prometeu bom salário e me disse que eu teria alojamento e refeições
fornecidas. Senti-me abençoado por ter essa oportunidade. O café é a força vital da economia do meu país, e é
uma parte cotidiana da nossa cultura brasileira.
Um grupo de trabalhadores e eu viajamos uma grande distância de ônibus para a plantação. Nenhum de
nós tinha certeza de nosso destino. Quando chegamos, logo vimos que as condições de vida eram pobres e
insalubres. Nada era como nos foi prometido.
Imediatamente, fomos informados de que devíamos reembolsar o proprietário pelo custo do transporte, bem
como pela alimentação e alojamento. As condições de trabalho não são melhores: as horas são longas e o salário
é muito baixo. Nós somos cobrados até pelo equipamento protetor que nosso trabalho requer. A maioria de nós
está sendo esmagada por essa dívida, e não temos esperança de sair dela. Alguns diriam que a escravidão morreu
quando meus antepassados ficaram livres, mas hoje, aqueles de nós que não têm educação e cujas famílias têm
sido pobres por gerações ainda correm o risco de sofrer tais indignidades. Quem nos verá?

Eu me chamo Luz. As drogas e as gangues que as vendem encheram nossa cidade de medo e desesperança,
marcadas pela incrível pobreza. Eles tiraram nosso pai de nós, e minha mãe temia que meu irmão Carlos
perdesse a vida da mesma maneira. Garantido que meu irmão e eu poderíamos ir à escola uma vez que nós
alcançassemos os Estados Unidos, minha mãe pagou suas economias da vida aos contrabandistas para nos levar
lá.
A viagem através da Guatemala e do México foi dura e perigosa, e houve muitas vezes que pensamos que
poderíamos morrer ou ser mortos. Os homens que nos contrabandeavam para os Estados Unidos estavam
armados o tempo todo. Eles nos instruíram o que fazer se fossemos pegos por autoridades e nos disseram o
que deveríamos dizer. Sempre havia a ameaça de que nós ou nossas famílias podíamos ser prejudicados se
disséssemos ou fizéssemos coisas erradas. Vivíamos em constante medo.
Quando finalmente cruzamos a fronteira para os Estados Unidos, ficamos cheios de gratidão. Finalmente,
parecia que o nosso pesadelo estava no fim. Mas meu irmão e eu fomos logo detidos pelos oficiais de imigração
e alojados como menores desacompanhados. Não sabíamos o que poderia acontecer conosco, e temíamos ser
enviados de volta a Honduras.
Carlos e eu ficamos aliviados ao descobrir que tínhamos sido patrocinados por hondurenhos, que diziam ser
amigos da família. Finalmente, parecia que seríamos reunidos e protegidos. Em vez disso, nossos patrocinadores
nos enviaram para trabalhar em uma fazenda avícola com muitos outros jovens como nós. Trabalhamos dia e
noite em condições horríveis. Nós vivemos na sujeira e somos constantemente abusados pelos homens armados
que nos guardam. Não temos ninguém para nos proteger. Quem vai falar por nós?

Reflexão pessoal
Depois de refletir sobre as histórias, escolha uma das quatro áreas (social, cultural, econômica, ambiental) e
comprometa-se com uma ação específica que você tomará para diminuir a vulnerabilidade ao tráfico humano nessa
área. Estes compromissos serão partilhados na reunião comum.

Reflexão e Discussão Comuns
Reúna-se, usando música apropriada, se desejado. Meditativamente ler cada uma das histórias em voz alta,

em seguida, compartilhar o entendimento de sua reflexão pessoal. Quando essa discussão estiver concluída,
compartilhe os compromissos individuais assumidos. Uma resposta é sugerida a cada compromisso.
Resposta: Provérbios 31: 8-9 (Tradução nova vida)
8
Fala por aqueles que não podem falar por si mesmos;
Garanta justiça para aqueles que estão sendo esmagados.
9
Sim, fala pelos pobres e desamparados,
E veja que eles recebam justiça.

Oração final
Fechar com excertos da interpretação de Nan C. Merrill do Salmo 72 abaixo.
Salmos 72: 1-4; 12-14
Traze justiça aos povos, ó Amado,
E sua misericórdia para todas as gerações!
Que o povo seja conhecido por misericórdia,
Fazendo justiça aos pobres!
Deixe seu espírito se elevar como a águia,
Que a alegria esteja em cada coração!
Podemos atender ao clamor dos pobres Os jovens e os velhos,
Ajudando a libertar todos os necessitados,
Despertando as almas dos opressores!
Pois você atende aos necessitados quando chamam,
Os pobres e aqueles que não têm amigo.
Você tem compaixão dos fracos,
Os oprimidos,
Dando-lhes força e esperança.
Da injustiça e da opressão,
Você redime sua vida;
E são preciosos no teu Coração.
Nan C. Merrill, Psalms for Praying: An Invitation to Wholeness
[Salmos para orar: Em convite à totalidade]
(New York: Continuum International Publishing Group, Inc., 2007) 136-137
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