IDENTIDADE DA TALITHA KUM

NOSSA VISÃO
Talitha Kum é uma expressão que
está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 41. A palavra traduzida
do aramaico significa “menina, eu te
ordeno, levanta-te”.
Estas palavras de Jesus são dirigidas
à filha de Jairo, uma menina de doze
anos que estava aparentemente sem
vida. Jesus, tendo dito estas palavras,
pegou a mão da menina e ela imediatamente levantou-se e começou a
andar.
A rede mundial da vida consagrada comprometida contra o tráfico de
pessoas escolheu esta palavra para
definir sua própria identidade.
A palavra “Talitha Kum-levanta-te”
tem o poder e a força da compaixão e
da misericórdia, despertando o desejo
profundo de dignidade e de vida adormecido e ferido com as muitas formas
de exploração.
É um convite para que todos se coloquem de pé para combater com voz,
ações, escolhas cotidianas e a própria
vida, tudo aquilo que promove e permite o tráfico de pessoas.

Denunciamos a arrogância e a violência do poder econômico e financeiro
quando age contra a dignidade da
pessoa e a explora para fins lucrativos, destruindo todas as formas de vida.
Quem adere a Talitha Kum se empenha em estar próximo daqueles que
sofrem as consequências dramáticas do tráfico de pessoas: mulheres,
crianças, homens e suas famílias.
As atividades e os projetos de Talitha
Kum são destinados a todos aqueles
que estão com a dignidade desfigurada e privados da liberdade,
independentemente do seu estilo de
vida, raça, religião, condição econômica ou orientação sexual.
Os membros de Talitha Kum reconhecem e testemunham os valores
cristãos, no diálogo e no respeito das
diferentes tradições religiosas e daqueles que não creem.

Talitha Kum é a rede mundial da
vida consagrada contra o tráfico
de pessoas.
Nasceu em 2009 do desejo compartilhado de coordenar e reforçar as atividades contra o tráfico promovidas pe-

las consagradas nos cinco continentes.

TALITHA KUM É UMA REDE
DE REDES
• 17 redes regionais.
• 70 Países.
• 5 Continentes.

ATIVIDADES
• Realiza atividades e campanhas de
prevenção, sensibilização e conscientização;
• Organiza projetos e programas socioeducativos e projetos de reintegração social e econômico dos sobreviventes;
• Denuncia o tráfico de pessoas e suas
causas;
• Coordena centros de acompanhamento, assistência e proteção de
pessoas resgatadas do tráfico;
• Promove ações de incidência pública.

AS REDES-MEMBRO DE TALITHA
KUM
• São formadas por quem trabalha
“na base”;
• São intercongregacionais;
• Nascem e crescem em colaboração e diálogo com as conferências
locais, regionais, nacionais e continentais das Religiosas e Religiosos;
• Trabalham em parceria com outras organizações eclesiais, governamentais e não-governamentais
presentes no território;
• Compartilham e testemunham a
mística, a oração e a espiritualidade
da sequela de Cristo;

É um projeto da União Internacional
das Superioras Gerais (UISG), em colaboração com a União Internacional dos
Superiores Gerais (USG).

UMA LUZ CONTRA O TRÁFICO
• Promove-se todos os anos - no dia
8 de fevereiro - o Dia Mundial de
oração e reflexão contra o tráfico de
pessoas.
www.a-light-against-human-trafficking.info

TALITHA KUM - REDES MEMBROS

Talitha Kum
Rede mundial da vida consagrada contra
o tráfico de pessoas.
UISG
União Internacional das Superioras Gerais
Piazza di Ponte Sant’Angelo 28
00186 Roma - Italia
Tel
+39 06 6840020
Fax
+39 06 68400239
coordinator@talithakum.info
www.talithakum.info

ÁFRICA:
• CTIP
• COSUDOW
• ANATH
• MAIN DANS LA
MAIN
• EARN A TIP
AMÉRICA:
• Um Grito pela Vida
• Red Kawsay
• Red Ramà
• Red Tamar
• USCSAHT
• CATHII

ÁSIA:
• Talitha Kum
Southeast Asia
• AMRAT
EUROPA:
• RENATE
• CAVITP
OCEANÍA:
• ANZRATH
• ACRATH

ENTRE EM REDE			

CONTRA O TRÁFICO DE PESSOAS

TRÁFICO DE SERES HUMANOS
“A Escravidão moderna - sob forma de tráfico de pessoas, trabalho
forçado, prostituição, tráfico de
órgãos - é um crime contra a humanidade”.
(Declaração Conjunta dos líderes religiosos contra a escravatura moderna,
2 de dezembro de 2014).
No mundo, são dezenas de milhões
de pessoas sofrem por causa do
tráfico, sendo a maioria do sexo feminino.
Nos últimos anos, infelizmente, cresceu consideravelmente também a
porcentagem de meninos e meninas
traficados.
É um fenômeno mutável, que não
permite estimativas precisas de sua
amplidão. O tráfico se sobrepõe e se
confunde com a migração irregular,
com a mão-de-obra de trabalhadores
estrangeiros em condições análogas à
escravidão e com mulheres envolvidas
no comércio sexual ou obrigadas a casamentos de conveniência.
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O tráfico de pessoas está entre os
três maiores mercados ilegais, movimentando cerca de 150 bilhões de
dólares por ano (fonte: OIT, 2015).
É a mercantilização de seres humanos,
a exploração visando o lucro.
Seres humanos são traficados para trabalho forçado e trabalho degradante em
diferentes setores da economia, bem
como para exploração sexual ou servidão doméstica.
Muitos deles são forçados a se casar,
a aderir a organizações criminosas, são
mutilados para a remoção de órgãos e
obrigados a mendigar.
O tráfico de pessoas se registra seja
em âmbito interno, dentro do território
nacional, seja internacional, quando o
tráfico vai para além das fronteiras do
próprio país.

NOSSA MISSÃO
PROMOVER UM ESTILO DE VIDA ORIENTADO PARA A LIBERDADE E A DIGNIDADE CONTRA TODAS AS FORMAS DE EXPLORAÇÃO E O TRÁFICO DE
PESSOAS.

1 Trabalhar em rede entre nós e com organizações sociais, civis, religiosas
e políticas.
2 Reforçar as iniciativas para reduzir as causas do tráfico de seres humanos.
3 Potencializar e atualizar os recursos para prevenção, proteção, responsabilização, assistência, conscientização e denúncia do tráfico de pessoas.
4 Desenvolver programas educativos que despertem a consciência das
pessoas e denunciem este fenômeno.
5 Participar de estudos e pesquisas para entender melhor as causas, fatores de risco e vulnerabilidade nos novos cenários do tráfico de pessoas.

Todos os países registram casos de
pessoas traficadas, servindo como origem, trânsito ou destino.
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PRIORIDADES 2016-2018
• TRABALHO EM REDE
Promover a cooperação e conexão
entre congregações religiosas para
facilitar o trabalho em rede, regional e continental, em colaboração
com organizações governamentais
e não-governamentais.
• COMUNICAÇÃO
Organizar a coleta de dados provenientes dos membros da rede, qualificando a comunicação, o intercâmbio de informações, de dados
e de iniciativas eficazes.
• VISIBILIDADE
Criar condições para uma maior
visibilidade do fenômeno, com análises, reflexões e atividades de Talitha Kum.
• FORMAÇÃO
Realizar cursos, workshops e seminários para promover:
- A qualificação dos membros de Talitha Kum no serviço de liderança;
- A formação e o fortalecimento das
redes, continuando a realizar os
cursos de Talitha Kum dedicados
à preparação profissional de quem

•
•

•
-

-

quer realizar um trabalho contra o
tráfico e para o acompanhamento e
reintegração social dos sobreviventes ao tráfico.
PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS
E PESQUISAS
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Dar prioridade à África e ao Oriente
Médio, regiões onde o fenômeno do
tráfico de seres humanos está em
aumento. Intensificar o empenho
na área da prevenção. Proteger e
assistir as vítimas do tráfico.
RECURSOS
Dar sustentabilidade à rede requer:
Sensibilização dos Institutos Religiosos para facilitar o compromisso
dos seus membros em tempo integral e/ou parcial na rede contra o
tráfico;
Promover coletas de fundos para
apoiar as redes locais na realização
e continuidade de projetos.

