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Persoanelor consacrate din Europa 

care cooperează împotriva 

traficului și exploatării

„Au găsit un loc unde trebuia să primesc clienți.
Mi s-a spus câți clienți pe zi și ce prețuri.

„Am fost închisă acolo și torturată. Nu o să îi iert 
niciodată pentru asta.” O supraviețuitoare.

 „Nu depinde doar de programul nostru. În cele 
mai multe dintre cazuri, considerăm că integrarea 
de succes este atunci când comunitatea vrea să-i 

accepte pe acești oameni. Comunitatea spune: Da. 
Ei sunt de-ai noștri și vrem să ducă o viață 

normală.” „Acești oameni nu reprezintă gunoiul 
societății”. Un manager de proiect.

„Uneori, traficul de persoane se realizează                  
organizat pentru că un bărbat sau o femeie din 

comunitate ia 5-10 copii și merge cu ei să lucreze 
pe stradă.” Un asistent social.

„Majoritatea oamenilor nici nu știu că cei care 
cerșesc în stradă sau care fură din magazine pot fi 

persoane traficate.” Un polițist.

 

Informații bancare:

Numele beneficiarului: Renate Foundation
Banca: ABN AMRO Bank,

Den Bosch, Olanda
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Vă mulțumim pentru donațiile 
în vederea susținerii RENATE.

‘’Vă mulțumesc pentru mărturia voastră 
credincioasă a Evangheliei milei, demonstrată 
de angajamentul vostru pentru vindecarea și 

recuperarea victimelor traficului de persoane.”

Discursul Papei Francisc la 
Al Doilea Congres RENATE, 7 noiembrie 2016.

Implicare



Persoanelor consacrate din Europa 

care cooperează împotriva 

traficului și exploatării

Rețeaua “Persoanelor consacrate din Europa care 
cooperează împotriva traficului și exploatării” 
(Religious in Europe Networking Against Trafficking and 
Exploitation (RENATE) ) a fost fondată de un grup 
reprezentând diferite congregații care luptă împotriva 
traficului de persoane, în Europa.

Calitatea de  fi membru al RENATE este deschisă 
următoarelor categorii: 

• persoane consacrate femei/bărbați – care 
lucrează/locuiesc în Europa;
• Laici care lucrează cu sau pentru persoane 
consacrate, în domeniul anti-trafic, în Europa.

Prieteni ai RENATE:

• Toți sunt bineveniți să ajute în diverse moduri:                 
financiar, cu expertiză și competențe, rugăciune, etc;
• Pot avea orice credință religioasă sau niciuna;
• Vor primi informații actualizate și newslettere.

Îi invităm pe ceilalți să ni se alăture în 
această misiune, misiunea lui 

Dumnezeu. 

Oprirea traficului începe cu noi.

Viziune
Toți oameni sunt creați în imaginea lui Dumnezeu. Noi, 
persoanele consacrate din Europa, credem într-o lume în 
care fiecare are dreptul la demnitate umană. Demnitatea 
umană nu poate fi sacrificată. Prin urmare, lucrăm la               
eliberarea lumii de traficul de persoane și exploatare.

Scop
De a răspunde, în lumina valorilor Evangheliei, la problema 
traficului de femei, copii și bărbați. 

Obiective
• Creșterea conștientizării – dezvoltarea de activități                  
împotriva traficului de persoane și adresarea cererii în 
creștere, la toate nivelurile din Europa, folosind toate formele 
de tehnologie modernă și comunicare; 
• Networking și împărtășirea resurselor, competențelor și 
cunoașterii;
• Cercetarea și implementarea acțiunilor împotriva cererii în 
creștere pentru astfel de abuzuri, în țările de origine și de 
destinație. 

Împreună cu biserica, statul și societatea 
civilă, înțelegând totodată Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă ale ONU, Rețeaua 
RENATE se angajează să:

• Lucrul neobosit pentru recuperarea victimelor, 
pentru eliberarea lumii de exploatarea sexulă și prin 
muncă, de sclavie și prelevarea forțată de organe;

• Adreseze cauzele profunde ale nedreptăților 
sistemice care creează și susțin acest trafic sălbatic 
de vieți umane;

• Folosirea propriei rețele pentru a întări comunicarea 
și cooperarea între țările de origine, tranzit și 
destinație;

• Oferirea de oportunități pentru reintegrarea 
completă a victimelor care poate include oferirea de 
protecție într-o casă protejată, sprijin în dobândirea 
documentelor necesare și formare vocațională, 
astfel încât victimelor să li se ofere posibilitatea să 
trăiască o viață împlinitoare;

• Educarea societății, în special a tinerilor, de a vedea 
toate formele de trafic de persoane și exploatare ca 
fiind inacceptabile.

• Lansarea provocării către autorități legislative și 
juridice de a adopta și implementa legislație care 
protejează victimele, le oferă compensații adecvate, 
pedepsesc clienții și cumpărătorii și confiscă averile 
făptașilor.

• Colaborarea cu mass media în eforturile de a 
dezvolta o voce puternică în denunțarea tuturor 
aspectelor privind traficul de persoane și exploatarea.

 Rețeaua Renate: Clădirea de punți în întreaga Europă.


