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Traﬁcul de persoane începe cu promisiunea unei vieți mai bune

Acțiuni de conștientizare
România este țară de origine,
tranzit și destinație pentru traﬁcul de persoane. Este țară sursă
pentru persoanele exploatate în
Europa de Vest, ﬁind pe primul
loc, împreună cu Bulgaria, la
nivelul UE. Tocmai de ceea, de
Ziua Europeană de luptă împotriva traﬁcului de persoane au
fost organizate mai multe acțiuni de conștientizare.
Fundaţia People to People, împreună cu Agenția Națională Împotriva Traﬁcului de Persoane
- Centrul Regional Oradea, și IPJ
Bihor - Compartimentul de prevenire și Asociația Abolishion au
desfășurat, în această săptămână,
o serie de activități preventive și
de informare pentru categorii de
persoane vulnerabile, precum și
a posibililor lucrători în domeniul
social.
„Experiența organizației noastre în domeniu ne-a dovedit că

oricine poate să devină victimă a
traﬁcului de persoane, iar deviza
<<mie nu mi se poate întampla!>>
nu funcționează. Am dus astfel de
campanii atât în mediul rural cât
și urban, în comunități și la grupuri diferite precum: elevi de liceu - la Liceul Teoretic „Nicolae
Jiga” din Tinca, persoane de etnie
romă - Școala Privată din cartierul
romilor Tinca, părinți, copii din
centre de plasament etc. Ne-am întâlnit de asemenea cu studenți de
la proﬁlul socio-uman din cadrul
Facultății de Științe Socio-Umane
a Universității din Oradea. Întâlnirea cu aceștia din urmă a avut
un dublu scop - preventiv, pentru a
nu deveni ei înșiși victime ale traﬁcului, și de informare, ca viitori
specialiști în domeniul social, care
pot contribui la reducerea acestui
fenomen. Discuțiile interactive au
abordat aspecte privind cerșetoria
forțată, obligarea la practicarea
prostituţiei, exploatare prin mun-

că, pornograﬁe online, racolarea
prin intermediul rețelelor de socializare etc. Participanții au aﬂat de
asemenea că în 2016 în România
au fost identiﬁcate 754 de victime
ale traﬁcului de persoane, că instituțiile internaționale consideră că
pentru ﬁecare victimă identiﬁcată,
rămân cel puțin 10 neidentiﬁcate,
că 48 dintre persoanele exploatate au fost minori, că exploatarea
sexuală este principala formă de
exploatare, că traﬁcul de persoane începe cu promisiunea unei
vieți mai bune. Sunt informații pe
care toți ar trebui să le cunoaștem,
pentru a ne proteja pe noi și pe cei
dragi nouă”, se aﬁrmă în comunicatul organizatorilor.
Fundația People to People, organizație neguvernamentală, este
furnizor acreditat de servicii sociale pe domeniul asistenței supraviețuitorilor traﬁcului de persoane.
 V.I.

Speranțe deșarte
urmare din pagina 1
...în timp ce prosperitatea românilor s-a dus pe gârlă. Atmosfera
este apăsătoare, invidia, ura, dușmănia și viclenia au devenit fața
urâtă a ﬁinței omenești: corupția,
șantajul, lichelismul politic caracterizează întreaga administrație,
de sus și până jos. Slugărnicia
josnică față de mai marii lumii
a conducătorilor noștri, face ca
această țară bogată să devină tot
mai săracă. Disputele dintre adversarii politici au devenit răfuieli
animalice. Stilul de viață, moravurile, virtutea nu mai au importanță în societatea românească.
Regulile care trebuie să guverneze orice stat nu mai sunt respectate. Tineretul iubește mai mult
distracțiile decât munca. Oare de
unde au bani pentru distracții și
petreceri?! În ciuda sărăciei și a situației grele din țară, românii s-au
pus pe băute, ﬁind printre primii
în Europa și chiar în lume la consumul de alcool pe cap de locuitor.
Parlamentarii trag chiulul în Parlament, dar își creează avantaje ﬁnanciare tot timpul, deși lucrează
puțin și vorbesc mult și fără rost,
predicând răbdare pentru poporul
ﬂămând. Funcționarii publici sunt
insensibili și blazați în relațiile cu
publicul, ﬁind mânați doar de gândul de a face carieră. Au apărut și
personaje „istețe” și „curajoase”,
care au știut să proﬁte de afaceri
dubioase, îmbogățindu-se peste
măsură, numai ei știind cum. Specula cu bani, cu pământ și chiar cu
ﬁințe vii este în ﬂoare, căci România este „țara tuturor posibilități-

lor”. Avem de-a face cu o înaltă
trădare față de pădurile țării, care
nu se va termina bine. Pământul
țării ne fuge de sub picioare și
dacă nu vom avea grijă de el vom
ﬁ constrânși să-l gospodărim cu
mare grijă, căci pământul devine
din ce în ce mai prețios în lume. În
același timp, privim cu nepăsare
la stingerea neamului românesc,
în continuă scădere și degradare. Viitorul ni se arată dureros de
potrivnic, „veșmântul” speranței
noastre ﬁind spulberat de vânt și
nu știm ce ne va aduce ziua de
mâine, țara neavând un „plan de
viitor”. Speranțele ne sunt zdrobite de legi inumane, necruțătoare,
foarte mulți oameni căzând victime nevinovate acestor legi, dar și
unor judecăți strâmbe, superﬁciale, eronate. Vrednică de criticat
este graba și ușurința cu care se
judecă procesele având ca obiect
proprietatea, România ﬁind deposedată de sute de clădiri și mii
de hectare de pământ. De altfel,
revendicări de pământ, de păduri,
de clădiri etc. vin din toate părțile, mulți oameni, familii întregi,
ﬁind aruncați în stradă de cei care
se pretind „foști proprietari”. O
„morișcă diabolică” este destinată să ﬁe o tortură a vieții noastre,
un infern care n-o să se sfârșească bine pentru noi, căci cei care
dețin funcții în stat, indiferent de
rang, își încalcă jurământul față
de patrie și popor, acționând după
bunul lor plac, iar de simțământul onoarei nici nu poate ﬁ vorba.
Trebuie, oare, să trecem printr-un
purgatoriu, prin riscuri și sacriﬁcii

pentru ca „barca” în care ne-am
urcat după 1989 să nu se scufunde?! Ca să găsim calea spre fericirea mult visată? Ca să păstrăm
țara asta întreagă și liberă? Ni s-au
insuﬂat speranțe deșarte, iar acum
constatăm că totul n-a fost decât
un vis, o închipuire fără temei, o
fantezie irealizabilă.
Vinovații suntem noi, pentru că
n-am știut să ne alegem conducători curajoși și loiali poporului,
care să nu se ploconească în fața
celor mai puternici, ci să apere cu
fermitate interesele țării și ale poporului român și să nu se „împăuneze” când sunt „bătuți pe umăr
de nu știu care conducător al unui
stat puternic, fără a obține de la
acesta beneﬁcii pentru țară, ci numai obligații. De asemenea, este
rușinos pentru noi să ne lăsăm să
primim „sfaturi” (a se citi ordine)
de la unii reprezentanți diplomatici ai unor țări în România, căci
aceasta înseamnă că nu mai suntem o țară autonomă, independentă, suverană. Dorim o țară puternică și respectată în toată lumea,
o țară în care să ne „croim o altă
soartă”, la care să se „închine” (în
sensul de „jos pălăria” pentru România) toți cei care vor să trăiască
în bună pace și în frățietate cu noi,
românii. România trebuie să ﬁe
demnă și măreață, independentă
și suverană, iar românii un popor
respectat în lume. Dumnezeu cel
Atotputenic să binecuvânteze România. Oare năzuințele noastre să
ﬁe zadarnică și speranțele deșarte? Cât să mai așteptăm? 
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Suntem alături de Eva
şi copiii Ramona, Marius şi Lavinia, la marea durere pricinuită de trecerea în neﬁinţă a soţului, tatălui şi bunicului drag,
care cu o putere şi voinţă uimitoare a răzbit în viaţă,
IOAN COCIUBA.
Dumneuzeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe întregii familii. Cumnata Cociuba
Viorica şi familia Seiche Manuela, Cosmin şi Raul. (7960)

comemorări



Se împlinesc 6 săptămâni de când moartea nemiloasă l-a luat dintre noi, pe iubitul
nostru soţ, tată, socru, bunic şi
străbunic,
VASILE MEŞTER,
de 83 ani. Parastasul va
avea loc sâmbătă, 28 octombrie 2017, ora 9.00, la Biserica
„Sf. Trei Ierarhi” din Rogerius.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, să-i dea linişte şi odihnă veşnică. Familia îndurerată.
(7929)



În preajma Sărbătorii
Sfântului Dumitru, ne amintim cu tristețe de cel care acum
8 ani a plecat dintre noi pe drumul fără întoarcere, dragul nostru soţ, tată, bunic şi străbunic
Prof. IOAN ŢEŢ
Nu-l vom uita niciodată! Soția Florica, copiii Florina și Ionică, împreună cu familiile lor.



Amintiri dragi cu lacrimi împletite, cu mult dor şi
dragoste este ceea ce simt, la
împlinirea a 9 ani de la trecerea în eternitate a adoratei mele
mame,
SILVIA BELENEŞ.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace alături de iubitul meu tată,
DUMITRU BELENEŞ,
decedat în urmă cu 7 ani.
Pentru toată bunătatea şi afecţiunea cu care m-aţi înconjurat
vă datorez neuitarea. Fiica Lenuţa. (7933)



Timpul care a trecut nu
poate şterge durerea şi tristeţea
din suﬂetul meu. Azi, 26 octombrie se împlinesc 15 ani de
când fără a avea puterea să spună un cuvânt de mângâiere, m-a
părăsit bunul şi dragul meu soţ.
M-a lăsat singură pe lume, şi nu
am durerea cu-i o spune, soţul
meu bun şi drag,
GHEORGHE URSUŢA.
Pentru suﬂetul său nobil şi
bun îi datorez neuitarea. Bunul
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăţia Sa! Mulţumesc celor
care îi vor păstra o clipă de aducere aminte. În veci îndurerată,
soţia Maria. (7940).



Vai ce greu e atunci
când nu-i un copil în casa orişicui. Se împlinesc 22 ani, azi, 26
octombrie 2017, de când
RADU
meu a plecat.
Gândul nu îmi mai dă pace
Stau adesea şi gândesc
Oare cu cine să vorbesc?
Cu cine să mă sfătuiesc?
Acum când tu nu mai eşti
RADU
mamii.
Ai plecat în ﬂoarea tinereţii,
la 29 de ani,
RADU TODERICI,
asistent universitar la Facultatea de Fizică Oradea.
O,
RĂDUCULE,
de ce-ai plecat?
Pe mine tristă m-ai lăsat
M-ai lăsat şi te-ai tot dus
În acel rece mormânt
Acolo te voi căuta
Când dorul mă va apuca
Şi voi spune, ce am
şi ce mă doare
Că am făcut un legământ
Să te iubesc chiar
şi-n mormânt.
Dumnezeu să-ţi odihnească suﬂetul în pace, iar eu îţi voi
cinsti memoria de-a pururea.
Dumnezeu să-ţi vegheze suﬂetul dăruindu-ţi linişte în Împărăţia Sa. Mulţumesc celor care
din prietenie sau respect nu l-au
uitat şi îi vor dărui o clipă de
aducere aminte. Tot respectul
din partea mamei, Saveta Toderici. (7941)

