INTRODUÇÃO DO
GRUPO SANTA MARTA
Um dos desafios mais sérios na área
da escravatura na Inglaterra e no País
de Gales é a exploração experimentada
pelos trabalhadores agrícolas sazonais.
O Grupo Santa Marta, sob os auspícios
do Departamento Internacional, está,
portanto, estabelecendo em cinco dioceses
um programa que visa:
1.

Identificar as zonas (paróquias)
onde o fenómeno da escravatura
existe.

2.

Sensibilizar a igreja e a
comunidade local à realidade da
escravatura no setor agrícola.

3.

Treinar o pessoal leigo das
paróquias locais que possa
acolher, apoiar e aconselhar
vítimas e pessoas que sejam
vulneráveis a esta forma de
escravatura.

4.

Educar os trabalhadores agrícolas
sobre os seus direitos
fundamentais.

5.

Trabalhar em colaboração com as
autoridades locais, empresas
agrícolas, a GLAA - Gangmasters
and Labour Abuse Authority,
e com as igrejas e serviços de
polícia locais para se aumentar
o nível de consciencialização
sobre este fenómeno, de forma a
que a Igreja esteja melhor
preparada para responder às
necessidades das vítimas.

Peço o contínuo apoio de padres,
religiosos e leigos que, com treinamento
adequado possam contribuir para este
trabalho de identificação de vítimas de
escravatura no setor agrícola.
Atenciosamente,

Bispo Patrick Lynch, SSCC
Presidente do Grupo Santa Marta,
Reino Unido

PROJETO DOS TRABALHADORES
AGRÍCOLAS SAZONAIS
A mão-de-obra imigrante é usada de várias
formas na agricultura. Alguns setores, por
exemplo, o da avicultura é alimentado por
uma mão-de-obra imigrante constante,
que geralmente permanece por alguns
anos.
A estes trabalhadores juntam-se
trabalhadores ocasionais em alturas de pico,
como por exemplo, no Natal e na Páscoa.
Os verdadeiros trabalhadores sazonais vêm
normalmente trabalhar por um período
de alguns meses, como por exemplo para
o cultivo do lúpulo. Estes trabalhadores
chegam à quinta em Março e integram
a equipa responsável pela cultura e lá
permenecem durante todo o processo até à
colheita em Setembro.
Uma parte destes trabalhadores vem por
uma temporada de apanha prolongada e
estará envolvida na gestão das culturas até
à colheita, inclusivamente. Isto é muito
comum na indústria das pequenas frutas, na
horticultura de campo aberto e de estufa, visto
que durante a fase de amadurecimento, as
plantas necessitam atenção redobrada. Uma
boa parte destes trabalhadores imigrantes
serão também empregados após a época da
colheita de frutas para prepararem a próxima

temporada. Por fim, existem os trabalhadores
que vêm literalmente para a apanha, podendo
ser empregados numa base ocasional, por
alguns dias ou algumas semanas.
Não existe nenhuma tendência relativamente
à origem dos trabalhadores imigrantes e
à indústria em que entram. A maioria é
recrutada por intermediários na Europa
por conta de uma quinta ou exploração
agrícola. Alguns deles geralmente moram
no local, enquanto outros são acomodados
pelo agente de recrutamento através do qual
são explorados. Alguns trabalhadores são
recrutados como trabalhadores ocasionais
e viajam para diferentes locais todos os
dias. Eles também podem estar envolvidos
no processamento dos produtos,
por
exemplo, na seleção, embalamento, etc. Os
números mais recentes indicam que o Reino
Unido conta cerca de oitenta mil (80.000)
trabalhadores sazonais, dos quais 70 a 80%
são provenientes da Europa Oriental.

ALGUNS INDICADORES DE
EXPLORACÃO NO SETOR AGRÍCOLA
•

•
•
•

•

•

Ausência de contrato de trabalho
adequado, pagamento inferior ao
salário mínimo, retenção de
salários ou reduções excessivas
do mesmo.
Horários de trabalho
execssivamente longos e
inabituais, com poucas pausas.
Retenção de documentos,
por exemplo passaporte e cartão
de segurança.
Restrição de movimento ou
confinamento, como por exemplo
medidas de alta segurança nos
locais de trabalho e/ou
acomodação.
Dependência do empregador para
serviços sociais, por exemplo
no acesso ao serviço nacional de
saúde, NHS.
O empregador é incapaz de
produzir os documentos
necessários relativos ao trabalho
realizado pelo trabalhador.

•

•
•
•
•
•
•

Servidão por dívida, dependência
ligada ao endividamento,
obrigação de trabalhar para pagar
uma dívida ou empréstimo.
Ameaça ou dano físico real.
Ameaça de revelar às autoridades
o estatuto de imigração irregular.
Normas de saúde e de segurança
insuficientes ou inexistentes.
Obrigação de pagar por
ferramentas e alimentos.
Local de acomodação imposto (e
deduções feitas a este respeito).
Recrutamento através de
falsas promessas relativas à
natureza e condições de trabalho.

CONTATOS UTEIS
Polícia: 999
Crimestoppers: 0800555111
www.crimestoppers-uk.org

INFORMAÇÃO SOBRE O
GRUPO SANTA MARTA
Sítio Internet: www.santamartagroup.com

ORAÇÃO CONTRA A ESCRAVATURA
NO SETOR AGRÍCOLA
Senhor,
Vós que criaste o homem e a mulher
à vossa imagem e semelhança e os
convidaste a compartilhar o vosso amor.
Vós que lhes deste a ordem de cultivar e
subjugar a terra. Vós que nos chamais a
dar as boas-vindas ao estrangeiro e libertar
os que estão em sofrimento e em cativeiro.
Abri os nossos olhos, mentes e corações
para que possamos melhor ver, entender
e responder à escravatura hoje vivida
pelos trabalhadores agrícolas. Dai-nos
compaixão para acolher calorosamente
em nossas comunidades, sabedoria para
darmos um apoio prático às vítimas de
exploração na agricultura e coragem para
defendermos os seus direitos humanos.
Tocai os corações de todos nós para que os
agricultores sejam ajudados, respeitados
e apreciados com sinceridade e verdade.
Tocai os corações daqueles que se
envolvem no tráfico desumano de pessoas
para que eles vejam a vossa imagem nos
trabalhadores que sofrem sob o jugo da
escravatura.

Através dos exemplos e intercessões de
Santo Isidro, o padroeiro dos Agricultores
e de Santa Josephina Bakhita, a padroeira
dos Escravos, fazei com que todas as
pessoas
respondam
generosamente
na promoção e proteção da dignidade
humana dos trabalhadores agrícolas. Por
Cristo, Nosso Senhor, Amén.
Santa Josefina Bakhita, Rogai por nós
Santo Isidro, Lavrador, Rogai por nós
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