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É para a liberdade que Cristo nos libertou!
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J
esus Cristo através de seu Projeto
libertou a humanidade, portanto já não
podemos nos tornar escravos outra vez.

Para garantir a conquista que passou pela cruz é
preciso permanecer vigilantes, a fim de
mantermos a liberdade e nela crescer.
Na edição nº19 da Revista Peregrino
apresentamos a temática dura e cruel do tráfico
de pessoas, temática que a Campanha da
Fraternidade 2014 abordará em toda a Igreja do
Brasil no tempo da quaresma.

Segundo a ONU, o tráfico de pessoas
movimenta anualmente 32 bilhões de dólares
em todo o mundo. A realidade recai sobre o
fenômeno da mobilidade humana onde estão
incluídos tantos migrantes que para concretizar
seus sonhos de liberdade se tornam escravos.

"O tráfico de seres humanos, qualquer que
sejam as razões a ele subjacentes –
exploração sexual,  laboral, extração de
órgãos e tráfico de crianças e adolescentes –,
é uma violação fundamental dos direitos
humanos".

Reunindo realidades, pessoas com
diferentes experiências, mas unidos pela
mesma causa, abordam temáticas sociais,
religiosas, políticas e culturais para
expressar esforços, iniciativas e realizações
em favor de pessoas atingidas pelo
fenômeno. É nosso objetivo criar
consciência diante de tantas provocações e
lutar para que a liberdade de homens e
mulheres seja a de Jesus Cristo Caminho,
Verdade e Vida na abundância dos dons,
direitos e deveres de cada cidadão.

Ir. Marilúcia Bresolin, mscs

Superiora Provincial

Caxias do Sul - RS
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El cuidado

samaritano

E
l cuidado de la vida de las
personas víctimas de la trata es el
tema de nuestra reflexión, pero

antes recordemos lo que entendemos por
trata de personas.
La trata de personas, es un delito que atenta
contra los derechos humanos, pues viola la
esencia misma de la persona: la vida, la
libertad, la integridad y la dignidad.
La trata de personas es el alquiler o la compra y venta de seres
humanos. Es un crimen que anualmente afecta a millones de
personas: mujeres y hombres adultos, niños, niñas, jóvenes
y adultos mayores, en condición de vulnerabilidad,
sometidos a esclavitud laboral, llevada a cabo bajo
amenazas. Se considera como un proceso que comienza con
el reclutamiento de la persona y termina con la explotación
de la misma por bandas de crimen organizado. Hoy día es
conocida como la “esclavitud moderna”, y cualquiera puede
ser una víctima de la trata.
Las víctimas son sometidas a un trato degradante de su
condición de ser humano, mientras que las otras personas o
victimarias reciben dinero a cambio por este negocio.
Todo arranca de un principio fundamental: la dignidad de la
persona que radica en su ser hija amada de Dios. (Gn 1,26-
27). Por lo tanto nadie puede “quitarle” ni “darle” a otro su
dignidad, pues la persona posee en sí misma esa dignidad.
Es por eso que, partiendo de este principio, se ha de poner
todo el empeño en procurar el cuidado para con la persona
víctima de la trata, pues no hay nada, ni situación, ni
experiencia que le haga perder esta dignidad, la cual puede
encontrarse empañada, opacada, pero nunca aniquilada y
debe ser fortalecida.
Si por otra parte, pensamos en las personas victimarias,
podemos sentir que se nos ofusca la mente por la injusticia
intolerable, que todo nuestro ser convulsiona y hasta
podemos perder la dimensión de la misericordia.
Recordemos que Jesús delante de los acusadores de la mujer
que había sido encontrada en adulterio, mantiene la calma y
prioriza la mujer y no el “pecado”, motivo de la acusación.
La acción misericordiosa de Jesús, le ofrece el camino de
salvación a la acusada de adulterio, mientras que a los
acusadores les pone el dedo en la llaga del pecado. (Jn 8.1-
11).
La parábola del Buen Samaritano nos indica los pasos del
cuidado para con la otra persona. Bajarse de la cabalgadura;
colocarse en el lugar de la víctima; sanarla, inicialmente con
los recursos disponibles; levantarla y subirla a la

cabalgadura; ponerla a salvo, cuidarla, protegerla y buscar
trás instancias de ayuda (Lc 10,35).
La persona víctima es la única que puede conocer su
problema y el proceso que necesita para resolverlo, por lo
tanto debe ser estimulada y apoyada en el proceso de
reorganizar sus propios recursos y para eso es necesario
centrarse en la persona y no en el problema.
Es preciso brindarle atención, escucha sin ninguna clase de
perjuicio e informarle sobre sus derechos. Ofrecer
alojamiento, manutención, alimentación e higiene personal
y protección de su identidad e intimidad.
Es importante dar asistencia psicológica, médica y jurídica y
ofreciendo medidas efectivas de protección frente a una
posible represalia contra su persona o su familia,
garantizando su integridad física y psicológica.
Para el proceso de adaptación frente a circunstancias
adversas debemos ayudar a la persona a confiar en la propia
capacidad para resolver los problemas, obtener una visión
optimista que le permitirá creer que ocurrirán cosas
positivas en el futuro y visualizar los propios sueños en
lugar de concentrarse en sus miedos.
La participación activa en grupos sociales, organizaciones
de fe, de solidaridad hacia otras personas en momentos
difíciles, ayuda a entenderse y a superarse a sí mismo y
poner la mirada en el futuro en lugar de apegarse al pasado.
La visión positiva de sí misma y la confianza en las propias
fuerzas y habilidades, le facilitará a desarrollar la capacidad
para hacer planes realistas y dar los pasos necesarios para
llevarlos a cabo.
Pensemos que en cualquier momento podemos encontrarnos
con víctimas de la trata… de ser así, no cabe duda de que el
Señor de la vida nos llama a ocuparnos de ellas: “Ve y has tu
lo mismo…”, como le sucedió al Buen Samaritano.
“Todo lo que hagas a uno de estos hermanos míos, a mi me lo
haces.” (Mt 25,39)

Hna. Albetina Pauletti, mscs

Trabajadora Social

Coordinadora del Proyecto Integración Comunitaria

San José – Costa Rica
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Migrazione e tratta

L
e donne emigrano per sopravvivere e per sostenere le loro famiglie. Lasciano tutto ciò che è
loro familiare per cercare un’occupazione redditizia. Alcune emigrano per ricongiungersi
al marito, mentre altre emigrano per ragioni economiche. Molte donne fuggono da forme

di oppressione sociale e familiare, da sfruttamento, violenza psicologica e fisica e a volte anche da
stupro. Tutte desiderano sicurezza e benessere e vogliono godere di una personale affermazione ed
indipendenza economica.
I primi gruppi etnici di donne che sono entrate in Europa in numero imponente provenivano dalle
Filippine, dall’Etiopia, dalle Isole Capo Verde, dall’India e dallo Sri Lanka. Più tardi, a queste si
sono unite donne dal Medio Oriente, dall'America Latina e da PaesiAfricani. È indicativo osservare
come, in Italia, in tempi recenti, le donne di alcune particolari nazionalità hanno superato in numero
gli uomini.
È da ricordare che l’Italia ha pure alle spalle una vasta esperienza in fatto di migrazione. Negli ultimi
100 anni la presenza di Italiani all’estero ha raggiunto cifre molto elevate; ventisette milioni
d’Italiani, infatti, sono emigrati in diverse nazioni europee, inAustralia e in Nord e SudAmerica.Al
momento, l’Italia ha circa 5 milioni di cittadini che vivono all’estero. Se poi si aggiungono i sessanta
milioni di oriundi, il numero supera l’attuale popolazione italiana.
Catena e schiavitù. Simbolo di ogni schiavitù è e rimane sempre la catena: strumento che toglie alla
persona libertà di azione per sottometterla al volere di un'altra. E come la catena è formata da molti
anelli, così è la catena di queste nuove schiave del ventunesimo secolo. Gli anelli hanno dei nomi e
sono quelli delle vittime e della loro povertà, degli sfruttatori con i loro ingenti guadagni, dei clienti
con le loro frustrazioni, della società con la sua opulenza e carenza di valori, dei governi con i loro
sistemi di corruzione e di connivenze, della Chiesa e di ogni cristiano, con il nostro silenzio e la
nostra indifferenza.
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Esiste un'accurata organizzazione di trafficanti, di stampo
mafioso, uomini e donne, che prendono contatto con queste
vittime nel loro paese d'origine, dove le famiglie sono povere e
numerose e i giovani senza speranza. Sfruttando la situazione
economica-sociale i nuovi schiavisti ingannano queste donne e
le loro famiglie promettendo un lavoro redditizio. Poi, come del
resto avviene per tutte le vittime di organizzazioni criminali, le
donne sono introdotte in Italia clandestinamente in vari modi,
grazie anche alla corruzione e complicità di dipendenti e
funzionari di ambasciate, ufficio immigrazione, aeroporti,
agenzie di viaggio, proprietari di appartamenti, alberghi e
tassisti. I guadagni sono ingenti, il rischio è limitato e la mala
vita prospera distruggendo la vita di tante donne e minori.
Giunte in Europa dopo settimane o mesi di viaggio, in aereo, in
nave, in treno o di recente attuazione, a piedi attraverso il
deserto del Sahara - per le Nigeriane -, queste donne sono
immediatamente private dei documenti - che del resto sono
quasi sempre falsi o riciclati - perdendo così il loro nome, la loro
identità e libertà. Semplicemente non sanno più chi sono.
Quante donne oggi giorno rimangono incinte durante questi
lunghi viaggi, giacché tutti le possono “usare”; molti sono i
bambini che nascono durante la traversata del deserto e quindi
anche loro senza documenti.
Solo in Europa, secondo l'Organizzazione Internazionale delle
Migrazioni, circolano o transitano ogni anno per lo stesso
motivo 500.000 donne e minori. Anche l'Italia ha la sua
percentuale di vittime.Attualmente, si considera che siano tra le

50 e 70 mila le donne, provenienti dall'Africa Orientale,
dall'America Latina e dall'Europa dell'Est, che vivono e
lavorano sulle nostre strade, oppure nei locali notturni. Di
queste, il 20 - 30% sono minori, tra i 14 e 18 anni di età. Poiché
si trovano in Italia senza documenti - sottratti dagli sfruttatori -,
e quindi clandestine, è difficile ottenere statistiche precise sul
loro numero. Vi è pure il mondo sommerso di migliaia di donne
straniere che assistono i nostri anziani 24 ore al giorno, le così
dette “badanti”, molte delle quali senza documenti e quindi
senza legalità e sicurezza.Per le donne vittime di tratta per
l'industria del sesso ci sono diverse forme di reclutamento e di
gestione. Per le ragazze dell'Est, il contatto e la gestione
avviene quasi sempre tramite finti fidanzati che le assoggettano
affettivamente, mentre per le Nigeriane la gestione pratica delle
vittime è affidata alle maman, - donne Nigeriane che quasi
sempre sono passate da sfruttate a sfruttatrici. Costoro le
addestrano al lavoro di strada, le controllano, assegnano il
pezzo di marciapiede che sarà la loro postazione di lavoro,
raccolgono i proventi, le puniscono in caso di ribellione e,
soprattutto, le assoggettano con cerimonie voodoo - riti di
magia nera - che esercitano sulle vittime una vera e propria
violenza psicologica.
All'inizio del Terzo Millennio, nonostante molte campagne,
convenzioni e dichiarazioni in difesa dei fondamentali diritti
della persona, ritroviamo questa stessa donna sui marciapiedi
del nostro Mondo Occidentale sfruttata, umiliata e privata della
sua dignità e peculiarità di donna e di madre. Cercava



uguaglianza, rispetto, emancipazione, autonomia e benessere
per lei e per la famiglia e si è trovata succhiata nella spirale di
una moderna schiavitù, per soddisfare la domanda di
moltissimi clienti. Ingannata, schiavizzata e gettata sui
marciapiedi, questa donna è l'icona vivente dell'ingiusta
discriminazione tra Nord e Sud del mondo, tra uomo e donna,
tra ricchi e poveri... E questa donna, oggi, chiede attenzione e
giustizia, affinché le siano riconosciuti i suoi diritti, restituita la
sua dignità e rispettata la sua femminilità.
Da vittime a cittadine: donne che aiutano donne. Le
Congregazioni religiose femminili, insieme alle Caritas
diocesane e ai gruppi di volontariato, sono state tra le prime in
Italia a leggere il fenomeno della tratta di esseri umani per
sfruttamento sessuale e a offrire soluzioni alternative alla
strada. Quasi subito le religiose hanno messo a disposizione di
queste giovani vittime, che si ribellavano agli sfruttatori, alcuni
dei loro ambienti, per creare comunità di accoglienza e offrire
protezione e aiuto per un nuovo progetto di vita.
Attualmente l'USMI nazionale, attraverso l'ufficio specifico
del settore “Tratta donne e minori” iniziato nel 2000, coordina il
prezioso e difficile servizio di 250 suore – appartenenti a 80
Congregazioni – che lavorano in 110 progetti in Italia, spesso in
collaborazione con la Caritas, o con altri enti pubblici o privati,
con volontari e associazioni. Circa sei mila vittime, provenienti
da vari Paesi, sono state accolte nelle nostre strutture e aiutate a
recuperare la loro identità, dignità e legalità. mentre altre
vivono ancora nelle nostre case - famiglia, dove sono
accompagnate nella ricostruzione delle loro vite spezzate.
La testimonianza profetica delle religiose nella lotta per la
dignità e i diritti umani delle donne si esprime attraverso
diverse modalità e servizi: unità di strada, insieme a gruppi
parrocchiali come primo contatto con le vittime; Centri di
ascolto, predisposti per cogliere i problemi delle donne in cerca
di aiuto; comunità di accoglienza o case famiglia per progetti di
reintegrazione sociale; aiuto psicologico e spirituale per una
riscoperta della propria fede e cultura che aiuta a recuperare
l'autostima e a guarire le profonde ferite causate dall'esperienza
vissuta; preparazione professionale con corsi di lingua e
formazione lavorativa; assistenza legale, per permettere a
queste donne di reperire tutta la documentazione necessaria per
uscire dalla clandestinità e avere un regolare permesso di
soggiorno; collaborazione con ambasciate per ottenere
documenti di identificazione.
Il lavoro in rete è la nostra più grande forza. Consce della
ricchezza dei nostri carismi di carità e della realtà della nostra
presenza in ogni parte del mondo, ci siamo messe in contatto
con alcune Conferenze delle religiose dei Paesi di provenienza
delle vittime, specialmente Nigeria ed Est Europa, per operare
in piena sinergia. La nostra rete naturale e i nostri carismi
specifici sono di grande aiuto, specie per prevenire l'esodo di
tante giovani verso la “terra promessa”, nonché offrire
adeguata assistenza a coloro che sono rimpatriate e prive di
aiuti.

Un appello accorato. Per questo lanciamo a tutti un invito
all'azione, affinché ciascuno, a seconda delle proprie
responsabilità faccia la sua parte. Chiediamo, dunque, all'intera
famiglia umana di sviluppare un forte sistema economico per
offrire alle donne l'opportunità di una vita dignitosa, senza
essere costrette a vendere il proprio corpo. Ma chiediamo anche
ai governi di reprimere e punire i trafficanti, proteggere e
reinserire legalmente le vittime con una legislazione adeguata;
e alla società di fare pressione per ottenere misure efficaci per
combattere la richiesta e salvaguardare i valori della famiglia di
fedeltà, amore e unità. La Chiesa, dal canto suo, è chiamata a
salvaguardare e promuovere la dignità di ogni donna, creata ad
immagine di Dio e offrire una visione cristiana della sessualità e
relazioni uomo-donna. La scuola deve poter dare una corretta
formazione e informazione sui veri valori della vita basati
soprattutto sul rispetto reciproco. E infine i media dovrebbero
rilanciare un'immagine diversa, completa, equilibrata e
accurata della donna e ripristinare il suo pieno valore umano,
presentandola come protagonista del suo futuro e non come un
oggetto da vendere o comperare.
Durante la sua recente visita in Brasile per la giornata mondiale
della gioventù del 2013 Papa Francesco ha pure stimolato i
giovani di tutto il mondo a diventare i protagonisti di un mondo
diverso e alternativo. Ogni epoca rivela bisogni specifici che
richiedono un'adeguata linea di azione. È quindi indispensabile
e urgente che la Chiesa e la società si sentano non solo
interpellati dal «grido dei poveri», ma siano anche in solidarietà
con tutti coloro che lottano per la giustizia e per il
riconoscimento e rispetto dei propri diritti.
Solo raggiungendo questi obiettivi potremo davvero spezzare
tutte le catene di schiavitù e di morte in cui sono tenuti in
ostaggio ancora molti paesi e moltissime persone in cerca di
condivisione, di speranza, di sicurezza. In sintonia con il
Pontefice, anche noi, donne e religiose, continuiamo oggi, con
forza e determinazione, a condannare ogni forma di violenza e
sopruso e a ribadire la necessità di difendere e celebrare la vita:
una vita nuova che scaturisce dalla rottura con qualsiasi forma
di schiavitù. Allora insieme potremo gridare: “Mai più
schiave”!

Sr. Eugenia Bonetti MC

Missionária da Consolata

Responsável do Setor de Trafico de Seres humanos

USMI – União dos Superiores Maiores da Itália

Roma - Itália
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Espaço de liberdade

em um mundo globalizado

A
vida mudou radicalmente

nos últimos dois quartéis do
século XX e teve acentuada
continuidade neste meado

de quartel do século XXI. A
organização da vida não apenas
econômica, mas também social,
política, e, sobremaneira, cultural
passa por profundas transformações
na medida em que está em curso a
implementação de um sistema
articulado, sobremaneira, econômica
em nível mundial, por meio da
inclusão de todas as sociedades no
mercado, sobretudo, nos mercados
financeiros, que assumem a condução
de todo o processo econômico, e de
uma teoria econômica que defende o
mercado como a forma exclusiva de
coordenação de tal sociedade.

Esse processo se tornou
possível através de uma série de
decisões políticas e sua progressiva
e f e t i v a ç ã o f o i a c e l e r a d a ,
especialmente, pela nova revolução
tecnológica, que fez da ciência e da
técnica as forças impulsionadoras do
novo paradigma de produção, que tem
seu eixo na tecnologia da informação,
colocando, portanto, o conhecimento
no cerne do processo produtivo com dois efeitos de
consequências muito significativas para a vida humana: por um
lado, transformou profundamente o trabalho, provocando um
enorme aumento da produtividade, acompanhada por mudança
significativa nas relações entre capital e trabalho, o que levou ao
desemprego estrutural uma vez que o trabalho vivo se torna algo
que desaparece nas empresas que assumem a tecnologia de
ponta em nossos dias; por outro lado, esta nova dinâmica do
capital fez surgir uma competitividade exacerbada em nível
internacional.

Com a reorganização do processo de produção e de
trabalho, em um mundo denominado globalizado, advêm, além
de todos os aspectos propulsores de uma vida organizada,
conectada e controlada, internacional e globalmente, ao mesmo
tempo, também, muitas preocupações e tensões, neste cenário
de encantamento facilitador da vida, tais como:

desenvolvimento tecnológico acelerado; aumento significativo da
produção de riquezas; crescimento da fome e da miséria;
desagregação social cada vez maior; disparidade na distribuição de
renda e de riqueza; ameaça de guerras, inclusive, a nuclear;
exploração desenfreada dos esgotáveis recursos naturais;
crescimento significativo de tendências fundamentalistas de todas
as ordens; aceleração da mobilidade humana seja ela interna a cada
país, ou também, entre os diferentes países.

Devido não apenas à almejada melhora de qualidade de
vida, mas também por algumas catástrofes naturais que, em
algumas situações, assolam alguns países (tais como as que, há
pouco aconteceram, por exemplo, no Japão e no Haiti), bem como
pelas, ainda existentes, guerras civis, ou mesmo, pelas guerras
militares, causando, por conseguinte, mudanças no cenário
mundial, e, por vezes, dificuldades na busca da melhor resolução
para os respectivos conflitos, seja em nível nacional ou
internacional, e, a partir dos aspectos suprarreferenciados, lembra-
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se que o atual cenário é de intensa mobilidade humana pelo
mundo afora. E tal cenário inaugura uma nova fase da história
humana, ainda que o ser humano possa ser definido, por assim
dizer, em todos os tempos como um ser peregrino nesta terra.

Veja-se, por exemplo, que Declaração Universal dos
Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217 A
(III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de
dezembro de 1948, declara em dois de seus artigos: No Artigo
XIII evidencia-se: “1. Toda pessoa tem direito à liberdade de
locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. 2.
Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o
próprio, e a este regressar.”. Por sua vez, logo em seguida, no
Artigo XV, afirma-se: “1. Toda pessoa tem direito a uma
nacionalidade. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua
nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.”.

Diante do cenário mundial dos dias atuais em
perspectiva de crescimento do fenômeno da mobilidade humana
tanto em nível nacional interno como também internacional
externo, salienta-se, não obstante as dificuldades prementes e
inerentes a tal processo, que todo ser humano tem direito de
receber hospitalidade onde quer que ele esteja. Ninguém seja
hostilizado, maltratado ou agredido por estar em um Estado que
não o seu, tendo, por conseguinte, o direito de ser tratado com
respeito e dignidade em todas as partes da terra, porque cada um
deve gozar de reconhecimento de sua liberdade, sentir-se
participante em uma comunidade política em nível mundial, e
ser um cidadão da superfície de toda a terra, ou seja, cidadão do
mundo.

Assim, diante da mudança de época, sobretudo, neste
meado de quartel do século XXI, entre outras, a questão
candente a buscar garantir, diante da crescente onda de
mobilidade humana, é o direito de hospitalidade universal, da
liberdade de ir e vir e do respeito mútuo entre as pessoas e entre
os Estados. Mesmo sendo uma tarefa muito difícil, urge
aprender a conviver pacificamente. Faz-se urgente, por
conseguinte, o comportamento baseado em cooperação e
respeito, lembrando que isso não se dá de uma hora para outra.
Diante de culturas diferentes e em conjunturas históricas
distintas, urge a cooperação de todos os cidadãos do mundo, de
todos os segmentos e instituições da sociedade civil e dos
Estados. Exige um esforço gigantesco e cooperação de todos,
de modo a ousar afirmar, por fim, não ser direito de nenhum
cidadão do mundo estar alheio ao da construção de uma
sociedade de convivência pacífica.

Pe. Paulo César Nodari

Prof. da Universidade de Caxias do Sul - UCS

Vigário Paróquia São Pelegrino

Caxias do Sul - RS



Migração e tráfico de pessoas
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O
processo de globalização e o

distanciamento, cada vez mais
acentuado, entre países ricos e

países pobres tem propiciado a ocorrência de
movimentos migratórios, instáveis no desenho dos
seus fluxos, mas persistentes enquanto processo e
enquanto fenômeno, ainda que, por todo o lado,
surjam movimentos cívicos e políticas
governamentais que, por motivos diversos, tentam
controlar a dimensão e a incidência desse trânsito
de indivíduos.

Apesar de a experiência migratória ter
estado, muitas vezes, associada ao masculino, a
participação de mulheres nesse fenômeno
aumentou ao ponto de ser incontornável abordar o
tema sem considerar a perspectiva analítica de
gênero.

As mulheres representam quase metade da
população que migra, em termos globais, chegando
a superar a metade do fluxo migratório no ano 2000
nos países desenvolvidos (LAZO, 2006).

Segundo o informe da Organização
Internacional de Trabalho (OIT), de 1996, a
“feminização das migrações” é um dos fenômenos
sociais e econômicos mais impactantes dos últimos
tempos.

Um aspecto que caracteriza as migrações
contemporâneas é a assim chamada feminização.
De acordo com dados das Nações Unidas, o
número de mulheres que migram aumentou nas
últimas décadas, alcançando 49,6% do total, em
2005. A feminização das migrações é também
sintoma de mudanças qualitativas da presença
feminina no contexto da mobilidade humana. Hoje
a mulher não migra apenas para acompanhar ou se
reunir com os familiares, mas também para buscar
emancipação, dignas condições de vida ou
melhores salários para sustentar a família. Indica
também uma nova perspectiva, uma nova
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abordagem do fenômeno migratório que busca
visibilizar a presença da mulher em suas
características específicas. [...] A presença
expressiva de mulheres nas migrações
internacionais levanta novos desafios. O enfoque
de gênero, nos últimos anos, ressalta a
peculiaridade da migração feminina que nem
sempre pode ser equiparada à migração masculina,
tanto em termos de motivações e oportunidades,
quanto em termos de consequências e
vulnerabilidades. [...] a migração pode ser vista
como um “processo seletivo”. Em geral, constata-
se, as mulheres encontram mais obstáculos em
migrar do que os homens, devido, sobretudo, aos
estereótipos e estratificações de gênero que, em
muitos lugares, impedem-lhes um real acesso aos
recursos financeiros e às informações necessárias
para a migração. [...] Sofrem preconceitos tanto no
lugar de saída quanto no lugar de chegada. São
mais facilmente aliciadas em redes de tráfico para
fins de exploração sexual. As trabalhadoras
migrantes, sobretudo as envolvidas com trabalhos
domésticos – incluindo também o cuidado de
idosos e crianças – podem sofrer várias formas de
violência. (BRASIL, 2008:34-35)

O que torna, então, a migração no
feminino tema de relevante preocupação e
instigação para acesos debates?

Um desses apelos refere-se, precisamente,
à associação de significados entre migração
feminina e perigo sexual: essa conexão de termos
desperta a sensação de que a migração de mulheres
constitui-se eminentemente negativa, que inquina
e contagia diversos planos da ordem social,
política, econômica e, mesmo, de segurança
pública.

Entretanto, de modo ambíguo, e como
aparente expiação de eventuais sentimentos de
culpa, a sociedade elege, no conjunto daquelas

mulheres migrantes, as suas vítimas, que,
curiosamente, são também prostitutas, mas não
todas: apenas aquelas jovens, se possível crianças e
adolescentes – para as quais ainda não se atribuiu o
direito legal de livre escolha. Mas, ainda que as
vítimas possam ser mulheres adultas, elas têm
origem bem definida – provenientes de países
subdesenvolvidos, ou do espaço rural, ou das
periferias empobrecidas –, tal como têm,
frequentemente, seus destinos traçados – a
exploração, a ilegalidade e a devolução à origem.
Trata-se, assim, de sucessivas práticas seletivas,
discriminatórias e de exclusão explícita, quando se
trata de olhar a mulher migrante, mas os homens
inseridos, muitas vezes, nos mesmos fluxos
migratórios são rotulados como sujeitos ativos,
fortes, aventureiros e empreendedores, ainda que
sobre eles recaiam, por outros (ou idênticos)
motivos, outras (ou as mesmas) práticas de
discriminação e exclusão.

Tânia Teixeira Laky de Sousa

Texto extraído de LAKY, Tania.

Tráfico Internacional de Mulheres:

Nova Face de uma Velha Escravidão. Tese de Doutorado -

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,

Programa de Estudos Pós - Graduação

em Serviço Social. 2012. pp. 15-16; 36-38.



Compreendendo o termo e o problema:

tráfico de pessoas

O
tráfico de pessoas compreende uma gama de

formas e mecanismos de exploração: laboral
(pessoas portadoras de handicap: surdos e

cegos para mendicância); para a assim chamada “indústria
do sexo”, falsas adoções, tráfico de órgãos, pornografia,
menores para lutarem nas guerras, etc. As mais
vulneráveis presas para o tráfico são mulheres, seja para o
trabalho laboral que para a exploração sexual,
compreendendo também a pornografia, pedofilia, turismo
sexual, agências de matrimônio e gravidez forçada. “O
tráfico de pessoas ainda é pouco conhecido da maioria da
população, apesar de fazer tantas vítimas. Essa forma de
escravidão é característica do século XXI”, diz Glória
Perez.

É o retrato de uma realidade que caminha a passos
largos no mundo da criminalidade organizada, só
perdendo em renda para o tráfico de drogas e o tráfico de
armas. Movimenta US$ 34 bilhões anualmente. “As
cifras dão uma ideia da dimensão do crime, que está cada
vez mais organizado e difícil de ser combatido”, diz
Daniele Correa, Procuradora do Trabalho.

Embora se trate do mesmo delito, ele toma nomes
diferentes nas diversas partes do mundo e nos diferentes
idiomas. No Brasil o termo trata é pouco conhecido. Na
América do Norte, Europa, América Latina e Central se
faz distinção entre os termos tráfico e trata.

“Trata de pessoas” vem de “Trata de Blancas”,
termo surgido no século XIX durante o colonialismo
europeu na África, Ásia e Américas. Esse termo serviu
para diferenciar da escravidão africana. O comércio
sexual realizado com mulheres de raça branca chegou até
as colônias europeias onde só havia homens europeus, que
longe de suas famílias necessitavam de concubinas.
Contudo as investigações só iniciaram em fins do século
XIX e início do século XX. Surgiram então hipóteses de
sequestros de pessoas, situações de migrações forçadas,
enganosas e coações sobre mulheres pobres, vulneráveis e
inocentes para serem objetos de exploração sexual. Como
a migração de mulheres de várias nacionalidades e etnias
tomou grandes proporções, esse termo foi substituído por
tráfico de pessoas.

Quando se trata de trata de pessoas
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Tráfico de pessoas Contrabando de pessoas

Tradução literal do termo inglês trafficking in
persons, que posteriormente foi traduzido no Brasil.
Equivale a trata de pessoas.

Por tráfico de pessoas se entenderá a captação, o
transporte, o translado, a acolhida ou a recepção de
pessoas recorrendo ao uso da força e outras formas de
coação, o rapto, a fraude, o engano, o abuso de poder e de
uma situação de vulnerabilidade e a concessão e a
recepção de pagamento ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre
outra para propósitos de exploração da prostituição alheia
e outras formas de exploração análogas da escravidão ou
práticas análogas da escravidão, de servidão e a extração
de órgãos. (Protocolo de Palermo, 2000, artigo 3a).

É uma grave violação dos Direitos Humanos e
está intrinsecamente ligado ao fenômeno migratório. Ele
se dá, sobretudo pela desesperada situação de pobreza e
oferta disponível de trabalho no estrangeiro. As mulheres,
sobretudo, estão a risco pela necessidade de superação da
pobreza ou da discriminação de gênero. Muitas vezes as
ofertas de trabalho no exterior são irresistíveis.
“Genericamente, o tráfico é qualquer conduta que facilite
a entrada, o trânsito, a residência ou a saída do território de
um estado membro de seres humanos ou de crianças, com
a finalidade de exploração sexual, com a percussão de fins
lucrativos” (PACÍFICO A.P.; BARBOSA LEITE J.M.D.;
Mecanismos institucionais de preservação e combate ao
tráfico de pessoas no Brasil, in REMHU, Tráfico de
Pessoas, nº 37 – jul./dez.-2011).

Contrabando é a tentativa dos migrantes
indocumentados tentarem cruzar as fronteiras
internacionais ajudados por “contrabandistas” (chamados
de polleros ou coyotes, no México). Não há fraude ou
engano que envolve esse acordo entre o guia e o migrante
contrabandeado. Uma vez que chega ao seu destino a
pessoa não tem mais vínculos com eles, desde que pague
pela “ajuda” na passagem de fronteira. Fato que a livra
também de posteriores perseguições. Caso contrário são
perseguidos também familiares, ameaçados de morte e
não raro, mortos.

Há alguns aspectos básicos que diferem
contrabando de tráfico: a) há consentimento voluntário da
pessoa que está sendo contrabandeada, mesmo consciente
do risco de vida; b) Os migrantes podem ser transportados
para vários lugares, sem serem explorados. O tráfico ao
invés caracteriza-se violência e manipulação da vítima; c)
o contrabando tem a característica da transnacionalidade.
O tráfico por sua vez pode ser ao interno do próprio país.

O contrabando é um negócio rentável que se dá
apenas através do transporte e do alojamento geralmente
em precárias condições. O tráfico de seres humanos, por
sua vez, faz dinheiro através da contínua exploração das
vítimas. Estas podem ser compradas e vendidas,
dominadas, manipuladas e exploradas, sobretudo,
mulheres. No entanto o crime organizado pode traficar
pessoas contrabandeadas

A guisa de conclusão pode-se dizer que esse
crime toma proporções gigantescas e assustadoras. É um

problema que está presente em todo o mundo, vitimando
pessoas pelo poder avassalador das máfias que formam
verdadeiros impérios às custas da fragilidade de
pessoas, sobretudo mulheres expostas à pobreza e à
discriminação de gênero. É um problema social que
continua sendo camuflado pelo próprio poder público,
dando maior liberdade à ação do crime organizado.

Consequentemente, cada vez mais pessoas são
vitimadas e silenciadas por medo, pois as estratégias do
crime organizado e da delinquência são muito mais
astutas que das entidades civis de combate ao crime. O
tráfico de pessoas, portanto é um tema contemporâneo.
É uma das formas de escravidão do século XXI. O que
tem a Igreja e a Teologia a dizer a respeito desse tema,
pois toda a pessoa é “criada à imagem e semelhança de
Deus” (cf. Gn 1,26ª)? É um tema de longa reflexão que
deverá percorrer dentro dela mesma e nas decorrências
pastorais.

Ir. Marileda Baggio, mscs

Doutora em Teologia

Pontifícia Universidade Católica -PUC

Porto Alegre - RS
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Trabalho escravo é onde

você perde o direito de viver
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O
sonho de mudar de vida faz muitos homens e

mulheres migrarem, deixando suas terras de
origem e enfrentando com coragem, desafios

que muitas vezes, jamais imaginariam enfrentar. A ausência de
oportunidades e, sobretudo, de políticas públicas eficazes,
geram indivíduos cada vez mais vulneráveis à exclusão social.
Como se não bastasse, milhares de migrantes trabalhadores
encontram-se, ainda hoje, submetidos ao trabalho escravo no
Brasil, ou melhor, dizendo, em condições análogas à de escravo,
tratados como mera propriedade de outrem, sem respeito à vida e
à dignidade humana, culminando, muitas vezes, em morte por
exaustão.

No campo, a falta de uma reforma agrária ampla e
massiva que gere trabalho e renda agrava ainda mais essa
situação e contribui para que os trabalhadores rurais sejam
vulneráveis ao aliciamento para o trabalho degradante e escravo.
Segundo Laís Abramo, Diretora do Escritório da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) “o trabalho forçado constitui a
mais clara antítese do trabalho decente”. A escravidão
contemporânea é expressão de uma situação de grande
vulnerabilidade e miséria que ainda afeta importantes
contingentes de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil,
segundo informação do Relatório da OIT de 2011.

Os Estados do Pará, Mato Grosso, Goiás e Bahia são as
regiões de maior incidência de trabalho análogo ao escravo no
país. Como nos aponta o relatório da OIT/2011 a maioria dos
trabalhadores encontrados em situação de escravidão viviam
alojados em barracos superlotados sem instalações sanitárias. A
água para consumo vinha de córregos da região, sendo a mesma
água para banho e preparo de alimentos. Eles trabalhavam sem
equipamentos de segurança e em jornada exaustiva, sofrendo
maus tratos. Qualquer material de uso pessoal era adquirido por
preços exorbitantes, como também a alimentação.Acobrança só
contribuía para aumentar a dívida dos trabalhadores, que já
chegavam às fazendas devendo o valor do transporte até o local
de destino.
Exemplos vivos dessa exploração desumana foram os jovens
Elenilson da Conceição e Francisco José dos Santos Oliveira,
residentes no interior de Monsenhor Gil (PI). Vítimas de
aliciadores cheios de belas promessas que garantiam um futuro
promissor acreditaram na possibilidade de dar uma vida melhor
às suas famílias e migraram um para o estado do Pará e outro
para São Paulo. Chegando ao destino, as esperanças se tornaram
ilusão e as promessas, inúmeras mentiras. O que fazer? Retornar

não era possível. A solução foi submeter-se ao trabalho
exaustivo e degradante, em meio à mata virgem e o canavial, sem
direito a um alojamento digno para morar e descansar, sem a
remuneração justa ao trabalho realizado, obrigados a comprar
desde o alimento até os equipamentos para o trabalho, vigiados
por homens armados e ameaçados de morte caso pensassem
fugir. Ao chegarem já se encontravam endividados, pois a
passagem paga para viajar e o dinheiro deixado pelos aliciadores
às famílias dos trabalhadores, deveria ser devolvido com o
trabalho suado e sofrido do desmatamento da floresta ou do corte
da cana.

Francisco, ao relatar, denunciou ainda que caso o
trabalhador viesse a adoecer por exaustão do trabalho, eles eram
levados ao hospital e lá recebiam “uma injeção com uma
substância que era pra reanima” o trabalhador, porém, muitas
vezes acabavam morrendo lá mesmo ou no canavial. Junto à
tamanha desumanização, soma-se ainda a saudades e a falta de
notícias da família que levam, não poucas vezes, o trabalhador à
depressão e ao consumo de drogas. E aqui se confirma a sábia
frase dita por Elenilson como título deste artigo: “o trabalho
escravo é onde você perde o direito de viver”, onde o ser humano
perde o direito de ser tratado como gente, perde o direito de ter
sua identidade respeitada, seus direitos garantidos. A
escravidão, como estes dois jovens afirmam, ainda “não acabou,
está apenas mais moderna”. E porque não afirmar que esta
maltrata, oprime e massacra tanto quanto a antiga e às vezes
muito mais? Escravidão esta que suga toda a força e
potencialidade de um jovem e o devolve, à sua terra de origem,
doente, inválido e com um futuro incerto.

Assim nos perguntamos: Até quando essa realidade
continuará? Quando o migrante deixará de migrar
forçadamente, de trabalhar como escravo e terá uma vida digna
com seus direitos garantidos e respeitados? Jesus afirma em João
10, 10: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância” e para isso precisamos lutar, para que todos,
indistintamente, tenham sua vida respeitada e seus direitos
garantidos.

Ir. Cirlene Sasso, mscs

Coordenação das Pastorais Sociais na CNBB NE IV

Teresina - PI



ENTRE A LIBERDADE E A PRISÃO

Como imigrantes presas redescobrem

o valor da dignidade humana
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A
o contrário do que muita gente pensa, as
jovens imigrantes presas nunca tinham
cometido um delito. As histórias se

assemelham. Elas são de várias partes do mundo e acabam presas
quando estão para sair do Brasil, no aeroporto Internacional Pinto
Martins, em Fortaleza, CE.

As presas imigrantes foram aliciadas pelo tráfico
internacional de drogas. Algumas delas entraram na rota do
tráfico por meio de pessoas que se aproximaram como amigas que
iriam solucionar seus problemas financeiros.

Dulce Helena dos Santos, presa de Cabo Verde,
confessa: “Nós, mulas, não ganhamos. Quem ganha é o traficante
mesmo. O que nós ganhamos é sofrimento, dor, vergonha da
família”.

Por meio dessa confissão, entendemos que as famílias
que elas deixaram em seus países de origem sofrem o drama da
incerteza e da demora da justiça brasileira. Como o crime é
cometido em território brasileiro, a pena deve ser cumprida em
território brasileiro. No Ceará, elas cumprem a pena no Instituto
Penal Feminino Auri Moura Costa, na Região Metropolitana de
Fortaleza.

Procedência das imigrantes:

A situação das imigrantes é de abandono. Não há quem
acompanhe seus processos judiciais junto à Polícia Federal,
Defensoria Pública da União, Ministério da Justiça, e Varas
Criminais. Algumas delas foram enganadas por advogados que
ofereceram seus serviços, mas quando receberam o pagamento,
abandonaram o caso. Estão distantes de suas famílias e sem
comunicação com as mesmas. É justamente aqui que entra a
pastoral dos migrantes com sua missão de visitar, acolher,
estabelecer comunicação com as famílias das imigrantes e
acompanhar seus processos.

Elas relatam que o passado foi difícil. Viveram na
miséria, convivendo em meio a graves problemas de saúde. “Eu
preciso de dinheiro para ajudar a minha filha que está doente, que
tem problema de rim”, conta Abdzela Pereira Duarte, presa de
Guiné Bissau.

Em dois meses, Eloni, da República da Guiné-Bissau,
terminaria o curso de enfermagem. “Eu estava um ano e dez
meses sem ver a minha família. Eu estava viajando para encontrar
com eles e matar a saudade. Uma pessoa conhecida minha me
pediu para levar uma encomenda para a mãe dela. A encomenda
era droga. Na verdade, eu não sei dessa droga”, revela.

Guiné-Bissau é um país que preocupa a Organização das
Nações Unidas. São cerca de 1,5 milhão habitante? O país se
tornou independente de Portugal em 1974. Grande parte do
comércio é feito no meio da rua. Não há agências bancárias. Os
estrangeiros que precisam trocar dinheiro são disputados quase

no tapa. Em 1999, enfrentou uma guerra civil. Sem saneamento
básico, sem indústria e sem emprego, razão pela qual Guiné-
Bissau atraiu o interesse das quadrilhas.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o
Brasil é apontado como o principal corredor de cocaína do
mundo. As quadrilhas costumam usar a rota que começa na
Colômbia, segue por São Paulo, Nordeste do Brasil, África
Ocidental e se completa na Europa.

Após o cumprimento da pena, no período que antecede a
expulsão aos países de origem, as presas sofrem com a
dificuldade para conseguir um abrigo ou trabalho temporário para
a própria subsistência.

Uma coisa é certa. A dura experiência de ter a liberdade
tolhida pela ambição de conseguir superar dificuldades
financeiras por caminhos incertos serviu para redescobrir o valor
verdadeiro de uma vida mais digna: “A única coisa que eu tenho
que pedir é desculpa e perdão”, disse Lucília dos Santos. “No meu
futuro, eu queria trabalhar, cuidar do meu filho. Esse mundo eu
não quero mais”, planeja Dulce. “Quem sabe Deus me colocou
aqui para aprender a dar valor à vida”, ressalta Vitalina.

Além das imigrantes presas, a pastoral dos migrantes
acompanha também os homens presos provenientes de outros
países, no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II, em
Itaitinga, CE.

Na perspectiva dessa missão nobre, mas também
desafiadora, trazemos as palavras tuitadas pelo Papa Francisco:
"Rezemos para ter um coração que abrace os imigrantes. Deus
julgar-nos-á com base no modo como tivermos tratado os mais
necessitados."

As sábias palavras pronunciadas pelos lábios do sumo
pontífice nos motivam na missão de acolher e acompanhar as
imigrantes presas. Visitamos e acolhemos essas mulheres, porque
acreditamos que Jesus Cristo aí se faz presente. Ele que nos diz:
estava preso e me visitaste, estava com fome e me deste de comer,
com sede e me deste de beber, era migrante e me acolheste.

Europa Holanda, Hungria, Bulgária, Itália, Portugal, Suíça,

Espanha, Alemanha, Romênia, Polônia.

Nigéria, Serra Leoa, Guiné Bissau, Cabo Verde,

África do Sul, Moçambique.

Brasil, Chile, Peru, Argentina, Bolívia,

Guiana Inglesa, Guiana Francesa.

Filipinas

África

América

Ásia
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Ir. Eléia Scariot, mscs e Ir. Clotilde Pellegrini, mscs

Coordenação da Pastoral dos Migrantes

Fortaleza- CE
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A migração e a

vulnerabilidade

A
Igreja do Brasil se prepara para levantar mais uma
situação social que exige posições firmes por
parte da sociedade civil e do poder público. O

tema da Campanha da Fraternidade de 2014 será sobre o tráfico
humano e lema: “É para a liberdade que Cristo nos libertou” Gl 5,1.

É de nos perguntar como em pleno século XXI a sociedade,
não somente no Brasil, convive com tal situação? Por que estas
situações indignas permanecem no meio de nossa sociedade?

Trago para junto destas reflexões a migração de
trabalhadores e trabalhadoras que aumentou vertiginosamente a partir
do crescimento econômico do Brasil, nos últimos 10 anos. Tivemos a
forte migração dos anos 60 e 70 de pessoas que deixavam o nordeste
em direção ao sudeste. Agora corta-se o país de norte a sul, de leste a
oeste e por vezes rompem a fronteira do país em busca do novo, do que
parece ser melhor para a vida.

Milhares de pessoas se deslocam de suas cidades em busca
de novos campos de trabalho, percorrendo quilômetros de distância e
deixando para trás famílias, amigos, casa. Indo para lugares
desconhecidos, com culturas diversas a suas, morando com pessoas
estranhas e em lugares nem sempre salubres.

Por que fazem isso? Geralmente em busca de melhores
oportunidades para si e para os seus familiares. É o desejo de uma vida
melhor e mais digna, o desejo de crescer com o país que cresce.

Porém, temos visto que o desenvolvimentismo –
crescimento sem parâmetros éticos – vem por vezes “triturando”
pessoas. É o que encontramos nas cidades onde ocorrem grandes
explosões de crescimento econômico, onde o trabalhador passa a ser
máquina de produção, não importando o que ele sente, pensa, nem
suas necessidades físicas ou psicológicas. O que importa é que ele
produza.

Destes os migrantes têm suas situações agravadas, pois
distante de seus referenciais sociais – casa, família, amigos – os e as
migrantes se tornam mais vulneráveis, mais suscetíveis, pois mesmo
tendo emprego regular e estabelecido no novo lugar, ficam sempre
dependentes do empregador e tendo que buscar novas referências
sociais. A insegurança causada pelo novo e pela distância da família
causa nestes e nestas migrantes grande abalo psicológico.

Não bastasse isso temos as situações deprimentes que são
colocadas: moradias insalubres, maior carga horária de trabalho, falta
de assistência médica, folgas que impossibilitam de visitarem as
famílias.

Situação semelhante encontramos na bíblia, entre outras, a
necessidade que o clã de Abraão tem de deixar as terras de Canaã e
seguir para o Egito, pois a seca abala a região. Em terra estrangeira se
tornam vulneráveis ao poder econômico e são escravizados pelo
faraó. Assim como as gerações posteriores serão exploradas ao ponto
de não suportarem mais a vida sem dignidade e sem perspectivas.

Clamam a Deus por libertação e uma vida nova, onde haja terra e
fartura, onde não haverá senhor nem escravos, mas todos serão
irmãos e irmãs.

Deus ouve o clamor de seu povo e os liberta das mãos do
faraó, abrindo a eles e elas novos caminhos, propiciando novas
oportunidades. É no caminhar com Deus que o povo aprende o
valor da vida e como fazer para não perderem o que conquistaram.

Uma nova sociedade surge, onde reina a partilha, o
respeito mútuo, o diálogo e a presença constante de Deus que os
guia.
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Se somos filhos e filhas de Deus, se cremos no Cristo ressuscitado, não podemos deixar
estes trabalhadores e trabalhadoras, migrantes em terras estranhas sofrerem o que vêm sofrendo,
em troca de dinheiro e por vezes pouquíssimo dinheiro.Avida vale mais, o respeito ao ser humano
vale mais.

Clamemos a Deus, mas também denunciemos o trabalho escravo ou as situações indignas
de vida. Busquemos como cristãos e cristãs os poderes públicos e todos os meios para proteger e
auxiliar os que sofrem pelas mãos dos faraós modernos.

Edison Costa

Centro Estudos Bíblicos

Porto Alegre- RS

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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O
s movimentos migratórios fazem
parte de toda a história da
humanidade, mas qual a relação da

migração com a religião? Isso é o que nos apresenta o
recente estudo intitulado “Faith on the move”.

Nos últimos 50 anos o número de migrantes
(pessoas com residência num país que não aquele onde
nasceu) em todo o mundo saltou de 80 milhões para 214
milhões de pessoas, segundo dados da ONU. Se
estivessem todos juntos, seriam o quinto maior país do
mundo, praticamente do tamanho do Brasil (atualmente
com 190 milhões de habitantes). Em percentagem
sobre a população mundial, porém, a diferença não
parece assim tão assustadora: passou de 2,6% da
população em 1960 para 3,1% em 2010.

Muitos estudos são realizados para
compreender este fenômeno migratório, mas poucos o
analisam do ponto de vista da fé, apesar de a
perseguição e os conflitos religiosos serem uma das
grandes causas do movimento migratório.

Sob esta perspectiva, o Pew Research Center,
dos EUA, resolveu analisar a fé dos migrantes, partindo
do pressuposto de que se as pessoas estão em
movimento, assim também a fé. O fato de milhões de
pessoas cruzarem as fronteiras dos países ou mesmo
atravessar oceanos levando consigo a sua fé tem
significativos efeitos sobre a configuração dos locais
onde se fixam.

Se pensarmos nos EUA por exemplo, séculos
de migração de católicos, judeus, muçulmanos,
budistas, hindus entre outros contribuiu para uma
gradual redução da esmagadora maioria protestante.
Mesmo a Europa sente estes efeitos com a recente onda
de migração de muçulmanos, que conduz a uma tensão
não somente religiosa, mas também cultural e política.
O objetivo do projeto “Faith on the move” era
exatamente compreender a relação entre migração e
religiosidade, caracterizando e avaliando as várias

religiões dos diferentes grupos migratórios de todo o mundo. Ele permite
pela primeira vez traçar um perfil global da migração, atribuindo a cada
grupo a sua composição religiosa.

Alguns dados são bastante curiosos, como por exemplo, a
conclusão de que na Europa existe um número superior de imigrantes
cristãos do que muçulmanos; ou que a Arábia Saudita é o principal destino
dos emigrantes muçulmanos; ou ainda, que os EUA é o país que mais recebe
os emigrantes cristãos, mas também os budistas e os que dizem ser “sem
religião”.

O estudo “Faith on the move” toma como base para a sua análise os
principais grupos religiosos do mundo, considerando-os como cristãos,
muçulmanos, hindus, judeus, fiéis de outras religiões e pessoas sem religião.

Os cristãos correspondem a praticamente metade dos 214 milhões
de migrantes (106 milhões, ou 49%). Os muçulmanos formam o segundo
maior grupo com 58 milhões de migrantes (27%), seguidos pelos chamados
sem religião (9%, ou 19 milhões), pelos hindus (5%, ou 11 milhões), pelos de
“outras religiões” (4%, ou nove milhões) e pelos budistas (3%, ou 7 milhões).

Os judeus completam a lista com cerca de 3.6 milhões de migrantes
espalhados pelo mundo (2%).

Estes percentuais refletem em grande parte a composição mundial
das religiões, sendo que os cristãos são o maior grupo mundial, seguido pelos
muçulmanos. Entretanto, enquanto no mundo os cristãos correspondem a
cerca de 30% da população, entre os migrantes corresponde a 49%, uma
diferença significativa. O mesmo acontece com os judeus: enquanto no
mundo correspondem a apenas 1% da população, entre os migrantes são o

A fé em

movimento
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dobro: 2%. No sentido oposto estão os hindus: são mais de 10% da população
mundial, mas entre os migrantes não ultrapassam os 5%.

Um modo interessante de analisar os dados deste estudo é
comparando o número total de seguidores de cada uma destas religiões com o
número de seguidores que migraram. Entre os judeus, por exemplo, os
números surpreendem: um em cada quatro judeus vivos atualmente é
migrante (25%). Entre a população cristã, 5% não vive no país em que
nasceu; e dos muçulmanos 4% são migrantes. Todos estes grupos estão
acima da média global, pois como vimos os migrantes correspondem a 3.1%
da população mundial. Os budistas, com 2%, e os hindus, com 1%, estão
bastante abaixo da média global.

Quanto às origens de cada grupo de migrantes, o maior destaque é
para a Ásia, apesar de virem de praticamente todas as partes do mundo. Um
terço dos migrantes veio da região Ásia-Pacífico. O segundo maior grupo
(28%) é proveniente da Europa, na sua maioria uma migração entre os
próprios países europeus. AAmérica Latina vem a seguir, com cerca de 20%
dos migrantes, seguida pelo Norte da África e a África Sub-Sahara, com 10%
cada. Analisados individualmente, os países com maior número de
emigrantes são o México (13 milhões), Índia (12 milhões) e Rússia (11
milhões de emigrantes). A China tem em torno de 9 milhões de emigrantes,
seguida por Bangladesh, Ucrânia e Palestina, Reino Unido, Filipinas e
Paquistão (entre 4 e 6 milhões cada). Segundo o estudo, Portugal conta
atualmente com 2.1 milhões de emigrantes, enquanto os imigrantes são cerca
de 440 mil (dados confirmados pelo SEF).

Quanto aos destinos destes migrantes, temos uma redução de locais.

Concentram-se basicamente no Norte da América,
Europa, Austrália e estados Árabes. Cerca de um terço
dos migrantes vive atualmente na Europa, com mais um
quarto vivem na América do Norte. É curioso notar que
um em cada cinco migrantes (42 milhões) vivos
atualmente está nos EUA. Deste total, 12 milhões são
provenientes do México. Depois dos EUA, os maiores
destinos são Rússia (12 milhões de imigrantes) e
Alemanha (10.7 milhões); seguidos pela Arábia
Saudita (7.3 milhões), Canadá (7.2 milhões), França
(6.7 milhões), Reino Unido (6.5 milhões), Espanha (6.4
milhões), Índia (5.4 milhões) e Ucrânia (5.3 milhões). É
curioso notar que Índia, Rússia, Ucrânia e Reino Unido
estão presentes nos dois rankings, com enorme
emigração, mas uma correspondente imigração.

Por fim, o instituto Pew analisou os padrões
desta migração da fé. O México é o primeiro país na
lista dos cristãos imigrantes, com cerca de 12 milhões
de pessoas, seguido pela Rússia (8 milhões de
imigrantes) e Ucrânia (5 milhões). Entre os
muçulmanos, a maior parte dos imigrantes tem origem
palestiniana (5 milhões), seguidos pelos paquistaneses
e indianos (3 milhões cada). A China está no topo dos
imigrantes sem religião (4 milhões), bem como dos
fiéis de “outras religiões” (2 milhões) e dos budistas (1
milhão). Outro 1 milhão de budistas são provenientes
do Vietname, enquanto os judeus são originários na sua
maioria da Rússia (700 mil) e da Ucrânia (290 mil).

O destino dos migrantes cristãos é, sobretudo
os EUA(74%). Este país é também o que mais acolhe os
budistas e o segundo maior destino dos hindus (após a
Índia) e dos judeus (após Israel). Entre os muçulmanos,
entretanto, os EUA é apenas o sétimo maior destino,
após Arábia Saudita, Rússia, Alemanha, França,
Jordânia e Paquistão.

Os dados completos, bem como quadros
comparativos, estão disponíveis no site do instituto, em
http://pewforum.org/Faith-on-the-move.aspx

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Diretor Editorial da Paulus
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Compromisso contra

o tráfico humano

“O tráfico de pessoas é uma atividade

ignóbil, uma vergonha para nossas

sociedades que se dizem civilizadas”

(Papa Francisco)

A
inda vibram em nosso coração e ressoam
pelo mundo, levadas também pelos
jovens de todas as idades presentes da

Jornada Mundial da Juventude, as mensagens, os gestos,
o sorriso, a esperança, os ensinamentos do Papa
Francisco. Sua passagem pelas ruas do Rio de Janeiro, em
Aparecida e pelos lares do Brasil foi tão contagiante que,
mesmo estando em nossas casas, parecia vermos se
aproximando seus pés peregrinos e percebermos seus
passos, onde estivéssemos próximos ou distantes,
ouvíamos sua voz mansa anunciando a Mensagem de
Jesus. Sim, ele cativou, acolheu, animou e convidou à
desinstalação cada um e cada uma de nós.

Passado o vibrante momento da Jornada, o envio
missionário nos interpela constantemente a reavivar,
senão recuperar, os apelos e recomendações de
Francisco, suas palavras com voz suave, mas teor forte,
palavras do Pastor, que não podem cair no esquecimento
ou no simples registro histórico do marcante encontro que
o Brasil e o mundo viveram na sintonia da JMJ. É neste
contexto, no amplo universo dos fortes apelos do Papa
Francisco em favor dos pobres, dos explorados e
extorquidos, dos que sofrem as injustiças das desordens
econômicas e sociais, que se situa o respeito e a defesa da
dignidade de cada ser humano, tantas e tantas vezes
vilipendiada com a degradante prática do Tráfico
Humano.

O Documento deAparecida é explícito e coloca a
Igreja na posição de responsabilidade perante os rostos
sofridos de Cristo e afirma: “Com especial atenção
fixamos nosso olhar nos novos excluídos: os migrantes,
as vítimas do tráfico de pessoas, crianças vítimas da
prostituição e violência, mulheres vítimas do tráfico e da
exploração sexual... os escravos do nosso tempo” (n.
402).

Em reflexão sobre o tráfico de pessoas sob o
ponto de vista ético, Elio Gasda, sj, traz presente a figura

de José do Egito: “José, filho de Jacó, aparece na Bíblia como
primeira vítima do tráfico de pessoas (Gn 37,13-28). Foi
salvo da morte por Rubem, seu irmão mais velho, pois José ‘é
nosso irmão, nossa carne’. Era mais vantajoso vendê-lo do
que matá-lo e ocultar seu sangue para abafar a justiça.
Abandonado em uma cisterna, encontrado por comerciantes
madianitas que logo o venderam por vinte ciclos e foi levado
ao Egito para trabalhar como escravo. Rubem fracassou em
sua tentativa de salvar o irmão. Indigna-se ante a indiferença
dos demais irmãos diante do desaparecimento do caçula.

Mais tarde, os irmãos assumem sua culpa pelo ato e
sua insensibilidade diante dos gritos desesperados do irmão
clamando por não ser abandonado (cf. Gn 42, 21-22). A
vítima tem a força de desmascarar a mentira. Ao fazê-lo,
reverte os rumos da história”.

Este relato bíblico revela que, na fé cristã, o rosto do
outro – o grito do irmão traficado - solicita, interpela o “eu”
ensimesmado, abre o caminho para a conversão que nos leva
a descer a gigantesca escadaria do castelo de vaidades, de
egoísmos, de insensibilidade, da exploração e do sofrimento
do ser humano feito mercadoria no degradante comércio de
gente do tráfico humano. A busca que Rubem empreende
pelo irmão-vítima é uma partida sem retorno, como a de
Abraão. Gritos de pessoas de carne e osso originam - e
exigem - uma resposta ética, humana, cristã, o irmão
traficado é “carne da nossa carne”, afirma Gasda.
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O enfrentamento ao tráfico
de pessoas e a atenção às vítimas é
hoje um urgente apelo para os
g o v e r n o s , o r g a n i z a ç õ e s
g o v e r n a m e n t a i s e n ã o
governamentais e todas as forças
vivas da sociedade. Mas é, acima de
tudo, um grande apelo pastoral para a
Igreja e para nós, cristãos, pois
cuidar, proteger, defender e
promover a vida ameaçada é
imperativo antropológico, inerente à
nossa convicção de fé.

O Instituto Migrações e
D i r e i t o s H u m a n o s ( I M D H )
vivencia, no momento, esta missão.
Numa cidade satélite de Brasília, em
maio de 2013, foram localizadas 22
pessoas, procedentes de um país
asiático, identificadas pela Policia
Federal “vítimas de tráfico de
pessoas para fins de exploração
laboral (redução à condição análoga
à de escravo, na modalidade de
retenção de documentos e salários
para pagamento das despesas com
t r a n s p o r t e , a l o j a m e n t o e

alimentação)”. O IMDH assumiu a causa. Prestar-lhes
assistência, oferecer-lhes oportunidade de reconstruir sua
vida, dar-lhes o socorro emergencial da alimentação,
condições de saúde, albergamento, atendimento social e
psicológico, iniciação à língua portuguesa, recuperar sua
confiança e autoestima, sempre à luz do alento da fé, são
medidas inadiáveis que o IMDH lhes dispensou, com o apoio
de outras entidades e de órgãos públicos.

Somos chamados a nos comprometer com o
processo de erradicação do tráfico de pessoas em suas várias
expressões: trabalho escravo, exploração sexual, comércio
de órgãos, adoção ilegal, entre outras formas de escravização
do ser humano.Algumas propostas que poderão contribuir no
enfrentamento a este mal do tráfico de pessoas que tanto fere
a ética, corrói a própria sociedade e vilipendia a dignidade do
ser humano:

a) Alertar, apoiar campanhas, esclarecer, sobretudo
os jovens, as mulheres, os trabalhadores e outros grupos
vulneráveis, sobre o risco de ser ludibriado ou enganado com
promessas de sucesso e de ganho fácil.

b) Ser o bom samaritano.Assumir seu modo de agir
no enfrentamento ao tráfico de pessoas implica disposição
de mudarmos nossos planos para atuar na prevenção e
denúncia deste mal, na incidência em políticas públicas
pela superação das vulnerabilidades pessoais e sociais, no
devido atendimento, apoio e resgate das vítimas deste
iníquo esquema do tráfico humano. Jesus acolhe sem
reservas, não condiciona seu amor, apenas cuida.

c) Exigir do Estado efetividade das políticas
públicas - saúde, educação, desenvolvimento social,
moradia - na esfera federal, estadual e municipal, partindo
da premissa de que o tráfico humano se expande quando
existe vulnerabilidade social.

d) Assumir a Campanha da Fraternidade de 2014,
que terá como tema “Fraternidade e Tráfico Humano” e
cujo lema “É para a liberdade que Cristo nos libertou”
interpela nosso compromisso com o Evangelho, pregado e
vivido.

e) Desenvolver ações conjuntas e articuladas entre
Igrejas e organizações éticas e de fé, contribuindo na
formação da mentalidade e das consciências, com medidas
eficazes para a erradicação do tráfico humano e pela
sensibilização e realização de ações na proteção e atenção
às vítimas.

f) Promover e monitorar a efetivação do II Plano
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do
Governo Federal, com implementação de estruturas
adequadas para a repressão ao crime, e para o devido
acolhimento, proteção e atendimento às vítimas.

g) Reforçar ações ou ampliar a atuação do estado
brasileiro no combate às adoções ilegais, pois nestas
circunstâncias configura-se tráfico de pessoas.

h) Atuar decididamente por uma nova lei de
migrações, centrada no princípio dos direitos humanos, que
contemple devidamente a questão do tráfico de pessoas e
proteção às vítimas.

i) Denunciar a atuação de redes de tráfico de
pessoas, monitorando a ação do Estado no combate a estas
redes, evitando rigorosamente que o migrante seja
criminalizado em função da eventual migração irregular
enganosa a que é submetido.

Ir. Rosita Milesi, mscs

Diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos – IMDH

Brasília - DF
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Retalhos

“Com o ufanismo dos megaeventos, a
esperança de melhorar de vida, aproveitando os
grandes negócios, a indústria sexual ludibria as
mulheres jovens e pobres com a possibilidade de
trabalharem nos eventos da copa do mundo.
Prometem que elas serão garçonetes, cozinheiras, as
transportando de seu país de origem (países
subdesenvolvidos, daAmérica Latina, África e Ásia)
sem nenhum dinheiro ou garantia de retorno e as
levam para serem escravas sexuais disponíveis para
os frequentadores dos megaeventos”.

“A prevenção do tráfico de seres humanos, a
ação penal contra os criminosos e o apoio às vítimas
constituem as prioridades de uma abordagem
comum da UE em matéria de luta contra esta forma
de escravatura moderna”.

“O tráfico de mulheres é uma forma moderna
de tráfico de escravos, pois sequestra mulheres, em
especial jovens, de seus países e as obriga a trabalhar
como profissionais do sexo muitas vezes em troca de
um prato de comida, em regime fechado,
aprisionadas”.

“O capitalismo se utiliza da legalização da
prostituição, uma lei feita para proteger as
profissionais do sexo, para potencializar seus lucros,
explorando o corpo da mulher”.

“O neoliberalismo tornou-se o principal
motor do desenvolvimento da indústria do sexo, do
tráfico de mulheres e de crianças para fins de
exploração sexual, fortalecendo as relações
comerciais do capitalismo e sustentando o
mecanismo de opressão das mulheres”.

“As mulheres e as crianças, principais
vítimas do tráfico de seres humanos, são, na maioria
dos casos, transportadas além-fronteiras e obrigadas
a prostituírem-se ou a executar trabalhos forçados.
As crianças vítimas de tráfico são também
exploradas e obrigadas a praticar a mendicidade ou
atividades ilegais, tais como pequenos furtos”.
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“O tráfico de seres humanos é um negócio
que envolve vários milhões de euros, sendo
sobretudo gerido por redes de grupos organizados.
Estima-se que, todos os anos, várias centenas de
milhares de pessoas são vítimas de tráfico dentro da
UE ou levadas de um país terceiro para a UE”.

“A prevenção do tráfico de seres humanos, a
ação penal contra os criminosos e o apoio às vítimas
constituem as prioridades de uma abordagem
comum da UE em matéria de luta contra esta forma
de escravatura moderna”.

“A sociedade de mercado rouba sonhos e cria
ilusões. Constrói essa ideia que terá acesso a uma
experiência a partir do que consome. O consumo está o
tempo todo associado à felicidade, ou que a pessoa é
aquilo que consome. Ter passa a ser algo muito
importante. Isso como parte de uma coisificação das
pessoas e das relações humanas”.
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PARÁBOLA

Onde estão os seus olhos?

U
m adolescente, após ter sido castigado por seus pais,
várias vezes, e chegado a conclusão de que não
conseguiria se corrigir, dirigiu-se ao diretor do

colégio e humildemente perguntou: “Professor, o que devo
fazer para não cometer esses erros novamente?
Tenho me esforçado, mas não estou conseguindo”!
O mestre então, sabiamente, tomou um copo, encheu-o de
água e entregou-o ao jovem, dizendo:
- “Filho, ande com esse copo por todo o colégio, entre em todas
as salas, suba e desça todas as escadas, entre em todos os
cantos , nos jardins, no sótão e volte aqui sem derramar uma só
gota dessa água”.

-"Impossível" - disse o jovem. "Não vou conseguir!".

-"Se você quiser, vai conseguir sim" - disse o mestre.

O jovem saiu, devagar, com os olhos fixos no copo. Subiu e
desceu escadas, entrou e saiu de salas, cantos, sótão, jardins, e
voltou sem ter derramado a água. O mestre olha-o, bate-lhe
nos ombros carinhosamente e diz:

-”Não viu as garotas que passeavam pelo jardim no horário de
aulas? Os colegas que te convidavam para um copo de bebida,
ou uma tragadinha no cigarro?”

-"Não" - responde o jovem. "Eu estava com os olhos fixos no
copo",

O mestre sorri, e diz: "Se você fixar os olhos em Deus, como
fez com o copo, terá a força que tanto precisa para vencer as
tentações e não cometerá mais as faltas pelas quais tem sido
castigado. Olha para Deus, e deixe-o ser o rumo da sua vida”!

A árvore é um conjunto integrado. O ser humano
também deve integrar os aspectos superiores e inferiores. A
árvore é completa, é plena. Do mesmo modo, o ser humano
equilibrado não busca a perfeição (já que é uma mutilação),
mas sim a plenitude. O homem só é pleno quando legitima
seus impulsos subterrâneos e integra harmoniosamente os
aspectos conflitantes da sua personalidade e de sua fé.

Fonte: http://www.padremarcelo.com.br
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“Jovens, o Senhor precisa de vocês... Ele chama a cada um de vocês para

segui-lo na sua Igreja.

Confiem em Cristo, ouçam-no, sigam os seus passos. Ele nunca nos

abandona, nem mesmo nos momentos mais escuros da vida. Ele é nossa

esperança”.

Coragem, Jovem, Ele conta contigo!

Papa Francisco

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Prece da fraternidade

Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo
e vos compadeceis dos oprimidos
e escravizados.

Fazei que experimentem a libertação da cruz
e a ressurreição de Jesus.

Nós vos pedimos pelos que sofrem
o flagelo do tráfico humano.

Convertei-nos pela força do vosso Espírito,
e tornai-nos sensíveis às dores
destes nossos irmãos.

Comprometidos na superação deste mal,
vivamos como vossos filhos e filhas,
na liberdade e na paz.

Por Cristo nosso Senhor.
Amém.


