CUBO INESTIMÁVEL
TRÁFICO HUMANO: PREVENÇÃO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO
(Use as setas no cubo para ajudá-lo a abrir as imagens!)

QUAL É O VALOR DA VIDA HUMANA?
•	Essas pessoas representam pessoas de todo o mundo. Elas se vestem de modo diferente, vivem de modo
diferente e têm tradições diferentes.
•	TODAS elas têm valores (aponte para uma das mulheres).
“Se o pai desta mulher estivesse morrendo, o que ela faria para salvar a vida dele?” ou “Se o irmão deste
homem estivesse em perigo, o que ele arriscaria para salvá-lo?”
•	CADA uma dessas pessoas daria tudo o que possui para salvar a vida de um ente querido, porque toda vida
humana é inestimável.
Outra coisa que todos nós temos em comum é que todos nós lutamos pelas mesmas coisas.

O QUE TODOS NÓS QUEREMOS DA VIDA?
•	Crescimento Econômico:
(aponte para o dinheiro) “Você gostaria de ganhar mais dinheiro? O que você faria com ele?” Poderíamos
usá-lo para comprar coisas que precisamos ou queremos, como roupas, um telefone novo, ou pagar
pelos nossos estudos.
•	Educação:
(aponte para os livros e a criança) “Por que uma boa educação é importante?” Queremos que nossos filhos
estudem muito para que eles possam ter um futuro melhor, um emprego melhor e mais dinheiro.
•	Igualdade:
Trabalhamos para conseguir uma educação melhor ou mais dinheiro porque, independentemente de quem
somos e de onde vivemos (aponte para as três pessoas no meio), queremos ser vistos como iguais e ser
tratados com respeito.
Estes são os primeiros pontos de entrada para a exploração.

QUEM SÃO AS PESSOAS A QUEM RESPEITAMOS?
•	Líderes religiosos
ESPERAMOS que eles POSSAM nos ensinar a como ter paz e um relacionamento
com Deus.
•	Maridos/Namorados
Eles expressam amor por nós oferecendo apoio emocional e financeiro.
•	Família e Amigos
Mães, tias e vizinhos ajudam a cuidar de nós quando somos jovens.
•	Homens de Negócios Bem-sucedidos
Eles alcançaram o dinheiro, a posição e o respeito que desejamos para nossas vidas.
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POR QUE ESSES FILHOS ESTÃO PARTINDO
E PARA ONDE ELES ESTÃO INDO?
•	O HOMEM DE NEGÓCIOS BEM-SUCEDIDO ofereceu dinheiro à família e prometeu levar o filho deles para
outro país para jogar algum esporte ou para trabalhar para ele. (Aponte para a família acenando e dizendo
adeus). Ele promete enviar dinheiro para a família todos os meses.
•	OS LIDERES RELIGIOSOS se ofereceram para levar o filho dessa família para a cidade para frequentar a
escola. (Aponte para a família se abraçando no canto superior direito). Eles estão tristes em ver seu filho
partir, mas felizes porque ele será cuidado e terá uma boa educação.
•	A TIA ofereceu a esta menina um emprego trabalhando para um amigo em um restaurante na cidade.
(Aponte para a menina olhando pela janela do carro). A TIA prometeu que ela ganhará muito dinheiro e que
o trabalho será divertido.
•	Todas essas pessoas fizeram a escolha de enviar seus filhos para longe ou optaram por ir embora porque
alguém em quem elas confiavam lhes prometeu algo bom. (Aponte para a criança levada à força). Mas essa
criança foi levada à força e ninguém sabe para onde ela foi.
	Estas famílias acreditam que estavam fazendo a escolha certa. Elas pensam que onde quer que seus
filhos estejam indo deve ser melhor que a própria casa. Elas podem até acreditar que os filhos não têm
outra escolha.

QUAL É A VERDADE SOBRE O ENGANO?
•	Maridos e namorados cooperam com aqueles a quem amam para criar um lar seguro, eles NÃO ferem suas
esposas e namoradas. Eles são homens bons. Se um homem obriga sua esposa ou namorada a fazer sexo
com outros homens por drogas ou dinheiro, ele não é confiável.
•	Líderes religiosos de muitas tradições podem frequentar a sua casa. Eles podem viver no seu meio, falar a
sua língua, eles podem lhe ensinar a ter paz com Deus. Esses são homens bons. Às vezes, os homens estão vestidos como líderes religiosos, mas não conhecem Deus. Se um líder religioso quiser lhe dar dinheiro
para levar seus filhos para longe de casa, ele não é confiável.
•	Homens de negócios bem-sucedidos podem ir até onde você mora e construir escolas ou distribuir
remédios. Eles podem ajudar a sua casa a ter água potável. Esses são homens bons. Mas se um homem
rico quiser lhe dar dinheiro e levar seus filhos para longe de casa, ele não é confiável.
•	Vizinhos, tias ou mães ajudam suas filhas a conseguirem uma educação e bons empregos. Essas são boas
mulheres. Se uma mulher, mesmo que seja alguém que você conhece, quiser arranjar um emprego ou uma
educação em outro país, se ela pagar pela viagem e quiser ficar com os seus documentos de identificação,
ela não é uma pessoa confiável.
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ONDE ESTÃO OS FILHOS AGORA?
•	As pessoas em quem deveríamos poder confiar nos enganaram. As famílias acreditaram em uma mentira.
Agora seus filhos/filhas são obrigados a trabalhar para homens perigosos. (Aponte para as mãos acorrentadas, no canto inferior direito.) Eles agora estão aprisionadas e não há como escapar.
•	(Aponte para as crianças, no meio à direita e à esquerda). Muitas crianças serão obrigadas a trabalhar em
campos ou em barcos de pesca. Elas trabalharão desde o nascer do sol até tarde da noite; elas não terão
alimento, água ou sono suficiente. Elas serão espancadas e até mortas se descansarem ou brincarem.
•	(Aponte para a cama desfeita e a criança no chão). Muitas crianças serão obrigadas a trabalhar à noite. Os
homens pagarão para abusar delas, para fazer sexo com elas. As crianças serão violentadas muitas vezes a
cada noite.
•	(Aponte para a menina no alto). Com o tempo, a menina estará destruída. Ela será mantida trancada em um
quarto minúsculo e obrigada a tomar drogas de modo que não possa resistir. Ela passará a acreditar que a
única maneira de estar segura é sendo linda e fingindo gostar dos homens a quem é entregue. Ela não sabe
que toda vida é valiosa, que ela é valiosa.
Se alguém não ajudar essas crianças, elas MORRERÃO de abuso, exaustão ou doenças.

HÁ ESPERANÇA PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS.
•	(Aponte para a família no canto superior esquerdo). Agarre-se firmemente à sua família. NÃO os mande viajar para trabalhar ou estudar com NINGUÉM que lhe ofereça dinheiro. NÃO os mande viajar com NINGUÉM
que pague pela viagem deles. NÃO entregue os documentos de identificação de seus filhos a NINGUÉM.
•	(Aponte para a mulher com um telefone). Se você vir ou ouvir pessoas sendo tiradas de suas casas e
obrigadas a trabalhar em lugares perigosos, VOCÊ DEVE FALAR. Elas são valiosas, elas merecem a nossa
proteção. Se elas forem levadas, você precisa ligar para este número. As autoridades poderão ir procurar por
elas e libertá-las.
•	Se você ficar preso/a em uma situação de perigo procure pontos de referência próximos ao local onde você
estiver detido/a;
Ligue para este número: ___________________________________ assim que possível para pedir ajuda.
As pessoas que atendem neste número irão procurá-lo/a, você não terá problemas.
•	(Aponte para as algemas abertas) Se uma criança é resgatada ou consegue fugir, muitas vezes a família não
a receberá de volta com alegria. A família sente vergonha, seu filho/a foi usado/a; a criança pode estar muito
doente e agora é indesejada.
•	(Aponte para a porta aberta) Através de uma porta aberta a criança e a família poderão encontrar libertação
e cura. Se houver uma porta aberta para a criança voltar para casa, então ela pode começar a se curar das
muitas maneiras como foi ferida.
•	Embora ela esteja ferida e machucada, seu coração que um dia foi esmagado pode encontrar cura e integridade outra vez.
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TRANSIÇÃO PARA OS QUE USAM O CUBO EVANGELÍSTICO:
Posso lhe contar outra história sobre esta porta aberta?
Deus abriu esta porta para você como um convite para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, a nossa única
verdadeira esperança de libertação, cura e restauração.

Estatísticas
•

Uma criança é traficada a cada 30 segundos (UNICEF).

•

A idade média de entrada no tráfico sexual nos Estados Unidos é de 13 anos (Departamento de Justiça dos Estados Unidos).

•

O Tráfico Humano ocorre em 161 dos 192 países (Nações Unidas).

•

Até 96% das mulheres em prostituição querem fugir, mas acham que não podem (United Labor Organization).

•

O tráfico humano é uma indústria que movimenta 32 bilhões de dólares por ano (Nações Unidas).

•

Em alguns países estima-se que 70% dos homens pagam por sexo (Victor Malarek: The Johns).

•	Mais de 27 milhões de pessoas são escravizadas em todo o mundo. Isso é mais do dobro do número de africanos escravizados durante
o comércio transatlântico de escravos (Kevin Bales; Free the Slaves).

Boas Práticas
Como uma organização e/ou indivíduos que representam a organização:
•

Jamais mostraremos fotografias do rosto de crianças menores que foram exploradas/resgatadas.

•

Jamais contaremos histórias que identifiquem os/as sobreviventes pelo seu nome/localidade real.

•	Jamais contaremos histórias de sobreviventes em QUALQUER forma de mídia sem a autorização expressa do sobrevivente
e/ou de seu guardião.
•

Reportaremos honestamente sem exageros ou minimização.

•	Apagaremos TODAS as fotografias e histórias do campo com relação às vítimas e sobreviventes de exploração através do líder da equipe
antes que elas possam ser publicadas em qualquer forma, inclusive, mas não limitado a: folhetos informativos, blogs, Facebook, Twitter, etc.
•	Quando tomamos ciência de uma vítima de tráfico enquanto estivermos no campo, anotaremos toda a informação que pudermos recolher
(tais como nome, idade, descrição e localização da vítima). Essa informação será entregue ao líder da equipe para que uma intervenção
segura e adequada possa ocorrer.

Medidas a Serem Tomadas
•	CONSCIENTIZAÇÃO
William Wilberforce disse: “Você pode optar por olhar para o outro lado, mas nunca mais poderá dizer que não sabia”. Agora
que você foi instruído, precisa lutar intensamente pela liberdade conscientizando seu próprio círculo de influência. Compartilhe
o que aprendeu com pelo menos 10 pessoas que você conhece e 10 que você não conhece.
•	CONTRIBUIÇÃO
O dinheiro é a força motriz por trás da epidemia de tráfico humano e é necessário para lutarmos contra ele. Envolva-se com
organizações que estejam lutando contra o tráfico humano comprometendo-se a contribuir financeiramente para sustentar
o trabalho deles.
•	ORAÇÃO
Jesus veio para libertar os cativos. É somente através da oração que podemos nos juntar a Ele para realizar os Seus propósitos e
começar a derrotar a devastação da escravidão dos nossos dias.
* As Medidas a Serem Tomadas foram adaptadas de Nefarious: The Merchant of Souls, Exodus Cry Ministries. www.exoduscry.com
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NÚMERO DIRETO LOCAL:
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