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Copii, Nu sclavi!
08 februarie 2017
ZIUA MONDIALĂ DE RUGĂCIUNE ȘI REFLEXIE ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

În ziua de 08 februarie Biserica de invită să ne amintim de Sf. Bakhita care în viața a îndurat
suferințele sclaviei. Papa Francisc a declarat ziua de 8 februarie ca ziua mondială de rugăciune
împotriva traficului de persoane.
Se estimează că, în ultimii treizeci de ani, aproximativ 30 de milioane de copii au fost implicați în
trafic. În prezent, în lume, la fiecare două minute, un băiat sau o fetiță este victimă a exploatării
sexuale. Mai mult de 200 de milioane de copii muncesc în condiții inumane, dintre care 73 milioane
sunt sub 10 ani. 22.000 dintre acești copii mor în fiecare an din cauza accidentelor de muncă.
Deseori copiii sunt implicați în traficul sexual, la fel ca în cazul celor două verișoare, Mihaela și
Alexandra, în vârstă de 8 și 9 ani, dintr-o familie modestă, traficate pentru cybersex. "Un tip le-a
abordat mamele noastre și a întrebat dacă vor să câștige niște bani ", spun fetițele -" Le-a spus că nu
trebuie să facem nimic, ci doar să ne arătăm fețele unor oameni străini de pe internet, în fața unei
camere de filmat. Pentru asta, fiecare dintre noi primea 100 de euro. Mamele noastre, gandindu-se la
banii pe care i-ar fi primit, au acceptat oferta. Bărbatul ne-a convins să mergem cu el iar noi am
acceptat gândindu-ne că astfel ne putem ajuta familiile."
Foarte curând fetele au întâlnit o realitate îngrozitoare, în care au trăit mai bine de 6 luni. Au fost
amenințate să nu spună acasă ceea ce au fost forțate să facă în fața camerelor de filmat.
Numai datorită intervenției poliției au reușit să scape. Deși au urmat un program de recuperare,
traumele emoționale suferite le-au marcat pentru totdeauna.
Prima zi de rugăciune, 08 februarie. 2015, puternic susținută de Papa Francis, a fost celebrată în mai
mult de 154 de țări din întreaga lume. Manifestări dedicate acestui eveniment au inclus o veghe de
rugăciune și o Liturghie în Piața San Pietro. În acest timp, Papa a vorbit despre această realitate
spunând: "Îi încurajez pe cei implicați în ajutorarea victimelor, pentru cei care însoțesc bărbați,
femei și copii, exploatați, abuzați și folosiți ca instrumente de muncă sau de plăcere și adesea
torturați și mutilați. Sper că cei care au responsabilități de guvernare se vor strădui în mod
conștiincios să elimine cauzele a acestui flagel rușinos, un flagel nedemn de o societate civilizată.”
Fiecare din noi să se angajeze să fie vocea fraților și surorilor noastre a căror voci pare că nu se mai
aude. Să ne rugăm toți împreună pentru victimele si pentru supraviețuitorii acestui flagel!
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